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¯§viK bs- e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/2581             ZvwiL: 06/11/2022 

wb‡qvM weÁwß 

 

           e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vj‡qi ivR¯^ LvZfy³ wb‡¤œv³ Kg©KZ©v I Kg©Pvix 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.  wmwbqi †gwWK¨vj Awdmvi ($ 35500-67010) †gwWK¨vj †m›Uvi-1 

2.  †mKkb Awdmvi ($ 22000-53060) ms¯’vcb kvLv-1; 

3.  †mKkb Awdmvi (Rbms‡hvM) 

($ 22000-53060) 

Rbms‡hvM kvLv-1 

4.  Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx (wmwfj) 

($ 16000-38640) 

cÖ‡KŠkj kvLv-1 

5.  mnKvix d‡UvMÖvdvi ($ 12500-30230) Rbms‡hvM kvLv-1 

6.  wdìg¨vb ($ 12500-30230) Lvgvi kvLv-1 

7.  j¨ve mnKvix ($ 11000- 26590) d‡i÷ B‡KvjwR-1; wmjwfKvjPvi-1; DW mv‡qÝ GÛ †UK‡bvjwR-1; d‡i÷ 

cÖ‡UKkb-1; b¨vPvivj wi‡mvm© GÛ Kbmvi‡fkb-1; wi‡gvU †mbwms GÛ 

wRIMÖ¨vwdK¨vj Bbdi‡gkb wm‡÷g-1 

8.  jvB‡eªix mnKvix ($ 11000- 26590) MÖš’vMvi kvLv-1 

9.  B‡jKwUªwkqvb ($ 11000-26590) cÖ‡KŠkj kvLv-1  

10.  Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi  

($ 9300-22490) 

K…wl A_©bxwZ wefvM-1; wfwm Kvh©vjq-1; †UªRvivi Kvh©vjq-1; Rbms‡hvM 

kvLv-1; ms¯’vcb kvLv-1; d‡iw÷ª GÛ GbfvBib‡g›U Abyl` Wxb Kvh©vjq-

1 

11.  †Uwj‡dvb R‡q›Uvi ($ 9000-21800) cÖ‡KŠkj kvLv-1 

12.  wbivcËv cÖnix ($ 8800-21310) wbivcËv kvLv-1 

13.  j¨ve G‡Ub‡W›U ($ 8500-20570) jvBf÷K GÛ †cvjwUª dvg©-1 

14.  WiwgUwi G‡Ub‡W›U ($ 8500-20570) QvÎ-QvÎx nj-2 

15.  †njcvi ($ 8500-20570) hvbevnb kvLv-1 

16.  GgGjGmGm ($ 8250-20010) d‡iw÷ª GÛ GbfvBib‡g›U Abyl` Wxb Kvh©vjq-1; d‡i÷ B‡KvjwR-1 

17.  ¯‹v‡fÄvi (†g_i) ($ 8250-20010) Lvgvi kvLv-1 

 

Dc‡ivwjøwLZ c`mg~‡ni Rb¨ Av‡e`bcÎ Rgv`v‡bi †kl ZvwiL: 08/12/2022 weKvj 5 NwUKv 

 

Kg©KZ©v I Kg©Pvix c‡` Av‡e`‡bi c„_K 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|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                   

              06/11/2022 

           (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 

            †iwR÷ªvi 
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06/11/2022 Zvwi‡Li e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/2581 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. miKvwi wm×v‡šÍi cwi‡cÖw¶‡Z 25/03/2020 Zvwi‡L hv‡`i eqm 30 eQ‡ii g‡a¨ wQj Zviv weÁvwcZ c`mg~‡n Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb| GQvov, gyw³‡hv×v †KvUvi cÖv_©x‡`i †ÿ‡Î H Zvwi‡L eqm AbwaK 32 eQi| G‡ÿ‡Î †KvUvi mg_©‡b cÖ‡qvRbxq cÖgvYK 

mshy³ Ki‡Z n‡e| 

 

2. e‡kgyiK…we I‡qemvB‡U cÖ`Ë wba©vwiZ di‡g Kg©KZ©v (µwgK bs 1 †_‡K 4 ch©šÍ) c‡`i Rb¨ 06 (Qq) †mU Ges Kg©Pvix (µwgK 

bs 5 †_‡K 17 ch©šÍ) c‡`i Rb¨ 01 (GK) wU 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| 

 

3. 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) †hme c‡`i †ÿ‡Î Kw¤úDUvi cÖwk¶Y PvIqv n‡q‡Q †mme c‡`i †ÿ‡Î 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| 

 

4. cÖv_©x‡K m¤cÖwZ †Zvjv cvm‡cvU© mvB‡Ri 2 (`yB) Kwc Ges ÷¨v¤ú mvB‡Ri 1 (GK) Kwc Qwe mZ¨vwqZ KiZt 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 wjL‡Z n‡e| 

 

5. µwgK bs 1 †_‡K 3 ch©šÍ c‡`i cÖv_©x‡K 600/-(QqkZ); µwgK bs 4 c‡`i cÖv_©x‡K 500 (cuvPkZ); µwgK bs 5 I 6 c‡`i 

cÖv_©x‡K 300/-(wZbkZ); µwgK bs 7 †_‡K 10 c‡`i cÖv_©x‡K 200/-(`yBkZ)  Ges µwgK bs 11 †_‡K 17 c‡`i cÖv_©x‡K 100/-

(GKkZ) 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| 

 

6. cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î miKvwi wbqg Abyhvqx wewfbœ †KvUv AbymiY Kiv n‡e| Z‡e †KvUvi mg_©‡b cÖ‡qvRbxq KvMRc‡Îi mZ¨vwqZ d‡UvKwc 

Av‡e`bc‡Îi mv‡_ mshy³ Ki‡Z n‡e|  

 

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

 

8. 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 (08/12/2022 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|  

 

9. 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| 

 

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

 

11. G wek¦we`¨vj‡q Kg©iZ cÖv_©x‡`i †ÿ‡Î wkÿvMZ †hvM¨Zv I eqm wkw_j‡hvM¨| 

 

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

PvKzixKvj-†K eySv‡e| 
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wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 

 

 

নং পদের নাম ও বেতনক্রম শিক্ষাগত ব াগ্যতা ও অশিজ্ঞতা (প্রদ াজ্য বক্ষদে) 

1.  wmwbqi †gwWK¨vj Awdmvi  

$ 35500-67010/- 

ক) বকান স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত এমশেশেএস শিশি থাকদত হদে; খ) SSC ও HSC/সমমাদনর পরীক্ষার 

ব  বকান ১ টিদত শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ৩.৭৫ (শতন েিশমক সাত পাঁচ) এেং ৪ (চার) 

এর মদে (প্রদ াজ্য বক্ষদে) কমপদক্ষ ৩ (শতন) অথো প্রথম শেিাগ থাকদত হদে; গ) শিক্ষা জ্ীেদনর 

বকান প যাদে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) এেং ৪ (চাঁর) এর মদে ২.২৫ 

(দুই েিশমক দুই পাঁচ) এর কম শজ্শপএ/তৃতীে শেিাগ/দেণী িহণদ াগ্য নে; ঘ) োংলাদেি বমশিকযাল 

ও বিন্টাল কাউশিল (BMDC) হদত প্রাপ্ত প্রদোজ্নীে সনেপে থাকদত হদে; ঙ) 

সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কশিউটার চালনাে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; চ) 

বপাস্টিযাজুদেট শিশি/শিদলামাধারীদের অিাশধকার বেো হদে।  

 

অশিজ্ঞতা: বকান শেশ্বশেদ্যালে/খ্যাশতমান শিক্ষা প্রশতষ্ঠাদন বমশিকযাল অশিসার/সমমাদনর শচশকৎসক 

শহদসদে কমপদক্ষ ৪ েছদরর অশিজ্ঞতা থাকদত হদে। 

2.  †mKkb Awdmvi  

$ 22000-53060/- 

ক) বকান স্বীকৃত শেশ্বশেদ্যালে/প্রশতষ্ঠান হদত স্নাতদকাত্তর শিশি; খ) SSC হদত স্নাতদকাত্তর শিশি প যন্ত 

ব দকান দুটি পরীক্ষাে বিশিং পদ্ধশতদত শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ৩.৭৫ (শতন েিশমক সাত 

পাঁচ) এেং ৪ (চার) এর মদে কমপদক্ষ ৩ (শতন) এেং অন্য দুটি পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে 

কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মদে কমপদক্ষ ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) 

অথো নম্বর পদ্ধশতদত ব  বকান দুটি পরীক্ষাে প্রথম শেিাগ/দেণী এেং অন্য দুটি পরীক্ষাে কমপদক্ষ 

শিতীে শেিাগ/দেণী; গ) সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কশিউটার চালনাে 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; ঘ) অন্যান্য ব াগ্যতা থাকা সাদপদক্ষ বকাস য বক্রশিট শসদস্টদম স্নাতক/স্নাতদকাত্তর 

শিক্ষা শেদিষ শেদেচনা বপদত পাদর; ঙ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

3.  বসকিন অশিসার 

(জ্নসংদ াগ) 

৳ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

 

ক) সাংোশেকতা/গণদ াগাদ াগ শেষদে স্নাতদকাত্তর শিশি; খ) SSC হদত স্নাতদকাত্তর শিশি প যন্ত ব  

বকান দুটি পরীক্ষাে বিশিং পদ্ধশতদত শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ৩.৭৫ (শতন েিশমক সাত 

পাঁচ) এেং ৪ (চার) এর মদে কমপদক্ষ ৩ (শতন) এেং অন্য দুটি পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে 

কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মদে কমপদক্ষ ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) 

অথো নম্বর পদ্ধশতদত ব  বকান দুটি পরীক্ষাে প্রথম শেিাগ/দেণী এেং অন্য দুটি পরীক্ষাে কমপদক্ষ 

শিতীে শেিাগ/দেণী; গ) সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত ও সুপশরশচত প্রশতষ্ঠান হদত অেশ্যই 

কশিউটার চালনাে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; ঘ) েেস অনশধক ৩০ েছর। 

4.  

Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx 

(wmwfj) 

$ 16000-38640/- 

ক) চার েছর বমোেী শিদলামা ইন শসশিল ইশিশনোশরং-এ ন্যযনতম শজ্শপএ ৩ (শতন)/১ম শেিাগ; খ) 

SSC ও HSC/সমমাদনর পরীক্ষার ব  বকান ১ টিদত শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ৩.৭৫ (শতন 

েিশমক সাত পাঁচ) এেং ৪ (চার) এর মদে কমপদক্ষ ৩ (শতন)/১ম শেিাগ থাকদত হদে; গ) শিক্ষা 

জ্ীেদনর বকান প যাদে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) এেং ৪ (চার) এর 

মদে (প্রদ াজ্য বক্ষদে) ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) এর শনদচর শজ্শপএ/তৃতীে শেিাগ/দেণী িহণদ াগ্য 

নে; ঘ) সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কশিউটার চালনাে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত 

হদে; ঙ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

                                                                                  

 

নং পদের নাম ও বেতনক্রম শিক্ষাগত ব াগ্যতা ও অশিজ্ঞতা (প্রদ াজ্য বক্ষদে) 

5.  

mnKvix d‡UvMÖvdvi 

$ 12500-30230/- 

ক) বকান স্বীকৃত শেশ্বশেদ্যালে/প্রশতষ্ঠান হদত স্নাতক শিশি; খ) SSC হদত স্নাতক প যন্ত ব  বকান দুটি 

পরীক্ষাে বিশিং পদ্ধশতদত শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ৩.৭৫ (শতন েিশমক সাত পাঁচ) এেং ৪ 

(চার) এর মদে কমপদক্ষ ৩ (শতন) এেং অন্যটিদত শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই 

েিশমক আট শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মদে কমপদক্ষ ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) থাকদত হদে অথো 

নম্বর পদ্ধশতদত ব  বকান দুটি পরীক্ষাে প্রথম শেিাগ/বেণী এেং অন্যটিদত কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ/বেণী; 

গ) বকান স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কমপদক্ষ ১ (এক) েছর বমোেী প্রদিিনাল িদটািাশি বপ্রািাম/শিদলামা 

সিন্ন হদত হদে; ঘ) শমশিো এন্ড কশমউশনদকিন/শথদেটার/শিল্ম এন্ড শমশিো/চারুকলা শেষদে 

শিশিধারী এেং িদটািাশি কাদজ্ োস্তে অশিজ্ঞতাসিন্ন প্রাথীদের অিাশধকার বেো হদে; ঙ) 

সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কশিউটার চালনাে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; চ) 

েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

6.  wdìg¨vb  

$ 12500-30230/- 

ক) শেজ্ঞাদন স্নাতক শিশি। অথো, বকান স্বীকৃত ইনশস্টটিউট হদত ৪ েছর বমোেী কৃশষ শিদলামা; খ) 

শিক্ষা জ্ীেদনর বকান প যাদে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) এেং ৪ (চার) 

এর মদে ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) এর শনদচর শজ্শপএ/তৃতীে শেিাগ/দেণী িহণদ াগ্য নে; গ) 

সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কশিউটার চালনাে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; ঘ) 

েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর।  

7.  j¨ve mnKvix  

$ 11000- 26590/- 

ক) শেজ্ঞাদন স্নাতক শিশি, অথো বকান স্বীকৃত ইনশস্টটিউট হদত কৃশষ শেজ্ঞাদন ৪ েছর বমোেী শিদলামা; 

(খ) শিক্ষা জ্ীেদনর বকান প যাদে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) এেং ৪ 

(চার) এর মদে ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) এর শনদচর শজ্শপএ/তৃতীে শেিাগ/দেণী িহণদ াগ্য নে; 

গ) সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কশিউটার চালনাে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; 

ঘ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

8.  jvB‡eªix mnKvix  

$ 11000- 26590/- 

ক) বকান স্বীকৃত শেশ্বশেদ্যালে/প্রশতষ্ঠান হদত স্নাতক শিশি; খ) বকান স্বীকৃত ইনশস্টটিউট হদত লাইদেরী 

সাদেদি শিদলামা; গ) শিক্ষা জ্ীেদনর বকান প যাদে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে ২.৮০ (দুই েিশমক আট 

শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মদে ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) এর শনদচর শজ্শপএ/তৃতীে শেিাগ/দেণী 

িহণদ াগ্য নে; ঘ) সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কশিউটার চালনাে 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; ঙ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

9.  B‡jKwUªwkqvb   

$ 11000-26590/- 

ক) শেজ্ঞাদন SSC ও HSC/সমমাদনর পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক 

আট শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মদে (প্রদ াজ্য বক্ষদে) কমপদক্ষ ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) অথো নম্বর 

পদ্ধশতদত কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ; খ) বকান স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান হদত কমপদক্ষ ৬ মাস বমোদে শেদুযদত 

বেি সাটি যশিদকট পাি; গ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর; ঘ) োইসাইদকল চালনাে পারেশি যতা 

অিাশধকারদ াগ্য। 

10.  Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi  

$ 9300-22490/- 

ক) SSC ও HSC/সমমাদনর পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক আট 

শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মদে (প্রদ াজ্য বক্ষদে) কমপদক্ষ ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) অথো নম্বর 

পদ্ধশতদত প্রদতযক পরীক্ষাে কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ; খ) সরকাশর/স্বােত্তিাশসত/সরকার স্বীকৃত প্রশতষ্ঠান 

হদত কশিউটার চালনাে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হদত হদে; গ) প্রশত শমশনদট োংলা ২৫ িব্দ এেং ইংদরজ্ী ৩০ 

িব্দ টাইপ করার ক্ষমতা থাকদত হদে; ঘ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

11.  †Uwj‡dvb R‡q›Uvi  

$ 9000-21800/- 

ক) শেজ্ঞাদন SSC ও HSC/সমমাদনর পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক 

আট শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মদে (প্রদ াজ্য বক্ষদে) কমপদক্ষ ২.২৫ (দুই েিশমক দুই পাঁচ) অথো নম্বর 

পদ্ধশতদত কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ; খ) সংশিষ্ট শেষদে োস্তে অশিজ্ঞতাসিন্ন হদত হদে; গ) কাশরগশর 

শিক্ষা বোি য/অনুদমাশেত প্রশতষ্ঠান হদত সংশিষ্ট শেষদে সনেপ্রাপ্ত প্রাথীদেরদক অিাশধকার বেো হদে; ঘ) 

েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর; ঙ) োইসাইদকল চালনাে পারেশি যতা অিাশধকারদ াগ্য। 

12.  wbivcËv cÖnix   

$ 8800-21310/- 

ক) SSC/সমমাদনর পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) অথো 

নম্বর পদ্ধশতদত কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ; খ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 
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নং পদের নাম ও বেতনক্রম শিক্ষাগত ব াগ্যতা ও অশিজ্ঞতা (প্রদ াজ্য বক্ষদে) 

13.  j¨ve G‡Ub‡W›U  

$ 8500-20570/- 

(ক) SSC/সমমাদনর পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) 

অথো নম্বর পদ্ধশতদত কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ; (খ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

14.  

Wi‡gUwi G‡Ub‡W›U  

$ 8500-20570/- 

ক) SSC/সমমাদনর পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) অথো 

নম্বর পদ্ধশতদত কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ; খ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর।  

15.  
†njcvi  

$ 8500-20570/- 

ক) SSC/সমমাদনর পরীক্ষাে শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে কমপদক্ষ ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) অথো 

নম্বর পদ্ধশতদত কমপদক্ষ শিতীে শেিাগ; খ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর। 

16.  
GgGjGmGm  

$ 8250-20010/- 

ক) JSC/অষ্টম বেণী/সমমাদনর পাি; (খ) শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) 

এর শনদচর শজ্শপএ/তৃতীে শেিাগ িহণদ াগ্য নে; (গ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর।  

17. ¯‹v‡fÄvi (‡g_i)  

$ 8250-20010/- 

ক) JSC/অষ্টম বেণী/সমমাদনর পাি; (খ) শজ্শপএ ৫ (পাঁচ) এর মদে ২.৮০ (দুই েিশমক আট শূন্য) 

এর শনদচর শজ্শপএ/তৃতীে শেিাগ িহণদ াগ্য নে; (গ) েেসসীমা অনশধক ৩০ েছর।  

                                               

                                   

              06/11/2022 

           (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 

            †iwR÷ªvi 

 


