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¯§viK bs- e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/2580             ZvwiL: 06/11/2022 

 

wb‡qvM weÁwß 

 

           e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vj‡qi ivR¯^ LvZfy³ wb‡¤œv³ wkÿK 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 wefv‡Mi bvg I c`msL¨v 

1.  Aa¨vcK ($ 56500-74400) wdkvwiR ev‡qvjwR GÛ G¨v‡Kvq¨vwUK GbfvBib‡g›U-1; c¨v_ev‡qvjwR-1; 

MvBwb‡KvjwR, Ae‡÷wUª· GÛ wi‡cÖvWvw±f †nj_-1; d‡i÷ cwjwm GÛ g¨v‡bR‡g›U-

1; b¨vPvivj wi‡mvm© GÛ Kbmvi‡fkb-1 

2.  mn‡hvMx Aa¨vcK ($ 50000-71200) KxUZË¡-1; MÖvgxY Dbœqb-1; d‡i÷ B‡KvjwR-1; wmjwfKvjPvi-1; DW mv‡qÝ GÛ 

†UK‡bvjwR-1; d‡i÷ cÖ‡UKkb-1; wi‡gvU †mbwms GÛ wRIMÖ¨vwdK¨vj Bbdi‡gkb-

1; GbfvBib‡g›Uvj n¨vR¨vW© GÛ wWRv÷vi g¨v‡bR‡g›U-1  

3.  mnKvix Aa¨vcK ($ 35500-67010) dmj Dw™¢`we`¨v-1; KxUZË¡-1; †KŠwjZË¡ I Dw™¢` cÖRbb-1; Dw™¢` †ivMZË¡-1; g„wËKv 

weÁvb-1; wdwRIjwR GÛ dvg©v‡KvjwR-1; GwMÖ-weR‡bm-1; MÖvgxY Dbœqb-1; d‡i÷ 

B‡KvjwR-1; wmjwfKvjPvi-1; DW mv‡qÝ GÛ †UK‡bvjwR-1; d‡i÷ cÖ‡UKkb-1; 

wi‡gvU †mbwms GÛ wRIMÖ¨vwdK¨vj Bbdi‡gkb wm‡÷g-1; GbfvBib‡g›Uvj n¨vR¨vW© 

GÛ wWRv÷vi g¨v‡bR‡g›U-1 

4.  cÖfvlK ($ 22000-53060) K…wl m¤úªmviY I MÖvgxY Dbœqb-1; Dw™¢` †ivMZË¡-1; ev‡qv‡Kwgw÷ª GÛ gwjKzjvi 

ev‡qvjwR-1; d‡i÷ cwjwm GÛ g¨v‡bR‡g›U-1; b¨vPvivj wi‡mvm© GÛ Kbmvi‡fkb-1; 

Bs‡iRx-1; evsjv‡`‡ki Afz¨`‡qi BwZnvm-1 

 
 

Dc‡ivwjøwLZ c`mg~‡ni Rb¨ Av‡e`bcÎ Rgv`v‡bi †kl ZvwiL: 08/12/2022 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| D‡jøL¨ †h, 18/01/2021 Zvwi‡Li e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2017/115 Ges 

30/06/2022 Zvwi‡Li e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/1450 msL¨K ¯§vi‡Ki wb‡qvM weÁwß I 03/07/2022 Zvwi‡Li 

e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/1469 msL¨K ¯§vi‡Ki wb‡qvM weÁwßi ms‡kvabx †gvZv‡eK BwZc~‡e© hviv mnKvix Aa¨vcK c‡` Av‡e`b 

K‡i‡Qb Zv‡`i G wb‡qvM weÁwßi †cÖwÿ‡Z wek^we`¨vj‡qi I‡qemvB‡U cÖKvwkZ wba©vwiZ †hvM¨Zv _vKv mv‡c‡ÿ bZzb K‡i Av‡e`b Kivi 

cÖ‡qvRb †bB|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                   

              06/11/2022 

           (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 

            †iwR÷ªvi 

  



2 

 

জাহাঙ্গীর: F:\নিয় াগ\নিয় াগ নিজ্ঞনি\নিয় াগ নিজ্ঞনিসমূহ\২০২২ সায়ের নিয় াগ নিজ্ঞনিসমূহ\০৬.১১.২২ (নিক্ষক).docx                                                                                  

 

06/11/2022 Zvwi‡Li e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/2580 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 cÖfvlK c`mg~‡n Av‡e`b 

Ki‡Z cvi‡eb| GQvov, cÖfvlK c‡`i †ÿ‡Î gyw³‡hvØv †KvUvi cÖv_©x‡`i 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 Aa¨vcK I mn‡hvMx Aa¨vcK c‡`i Rb¨ 10 (`k) †mU Ges mnKvix Aa¨vcK I cÖfvlK 

c‡`i Rb¨ 08 (AvU) †mU 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) weGm/¯œvZK/¯œvZK (m¤§vb)/mggvb Ges 

GgGm/¯ œvZ‡KvËi/mggv‡bi †gavµ‡gi cÖgvYK hv‡Z †gavµg Ges Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎxi msL¨v D‡jøL _vK‡Z n‡e (ïaygvÎ cÖfvlK 

I mnKvix Aa¨vcK c‡`i cÖv_©x‡`i †ejvq cÖ‡hvR¨); 4) cÖ_g †kªYxi Kg©KZ©v KZ…©K cÖ`Ë PvwiwÎK mb`cÎ; 5) BDwc †Pqvig¨vb/wmwU 

K‡c©v‡ik‡bi KvDwÝji/†cŠimfvi †gqi KZ©„K cÖ`Ë bvMwiKZ¡ mb`cÎ; 6) RvZxq cwiPqcÎ; 7) miKvix/¯^vqËkvwmZ 

cÖwZôvb/miKvi Aby‡gvw`Z ev ¯^xK…Z cÖwZôvb KZ…©K cÖ`Ë Kw¤úDUvi cÖwkÿ‡Yi mb`cÎ; 8) 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); 9) cÖKvkbv wiwcÖ‡›Ui Abywjwc 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. cÖv_©x‡K 600/-(QqkZ) 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. 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| 

 

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 (08/12/2022 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|  

 

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‡q Kg©iZ cÖv_©x‡`i †ÿ‡Î wkÿvMZ †hvM¨Zv I eqm wkw_j‡hvM¨| evsjv‡`k wek̂we`¨vjq gÄyix Kwgkb (BDwRwm) KZ…©K 

cÖYxZ cvewjK wek^we`¨vjqmg~‡n wkÿK wb‡qvM I c‡`vbœq‡bi hy‡Mvc‡hvMx bxwZgvjv cÖYq‡bi †ÿ‡Î b~¨bZg †hvM¨Zv wba©vi‡Yi 

wb‡`©wkKv Abyhvqx G wek^we`¨vj‡qi wkÿKMY eZ©gv‡b †h c‡` Kg©iZ Av‡Qb ïaygvÎ H c‡`i cieZ©x c‡` wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î G 

weÁwß‡Z cÖKvwkZ †hvM¨Zv, AwfÁZv I kZ©vejxi cwie‡Z© Gi c~‡e© cÖPwjZ wbqg (†hvM¨Zv, AwfÁZv I kZ©vejx) AbymiY Kiv 

n‡e| 

 

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

PvKzixKvj-†K eySv‡e| 

 

12. wkÿKZvi AwfÁZvm¤úbœ cÖv_©x cvIqv bv †M‡j †KejgvÎ †Kvb ¯^xK…Z AvšÍR©vwZK gv‡bi M‡elYv cÖwZôv‡bi M‡elYv Kv‡R 

AwfÁZvm¤úbœ cÖv_©xi welq we‡ePbv Kiv n‡e| 
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wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv 
 

 

bs c‡`i bvg I †eZbµg wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 

1.  অধ্যাপক 

৳ ৫৬৫০০-৭৪৪০০/- 

 

 

ক) বঙ্গবন্ধু শিখ মুনজবুর রহমাি কৃনি নিশ্বনিদ্যােয় র সংনিষ্ট অনুিদ হয়ে ন্যূিেম নজনপএ ৩.৫ সহ স্নােক 

এিং সংনিষ্ট নিিয়  স্নােয়কাত্তর অথিা স্বীকৃে অন্য শকাি নিশ্বনিদ্যাে /নিক্ষা প্রনেষ্ঠাি হয়ে সমমায়ির 

নজনপএ িা প্রথম শেণীসহ সমমায়ির নিনি; খ) সংনিষ্ট নিিয়  নপএইচনি িা সমমায়ির নিনি; গ) এসএসনস 

(SSC) ও এইচএসনস (HSC) অথিা সমমায়ির পরীক্ষা  নজনপএ ৫ এর ময়ধ্য ন্যূিেম ৪.৫ অথিা প্রথম 

নিভাগ থাকয়ে হয়ি; ঘ) শকাি স্বীকৃে জাি নায়ে ১৫টি প্রকািিা, েন্ময়ধ্য সহয় াগী অধ্যাপক নহয়সয়ি ৫টি 

প্রকািিা থাকয়ে হয়ি।   

অনভজ্ঞো: ক) নপএইচনি িা সমমায়ির নিনিধারী প্রাথীয়দর শক্ষয়ে নিশ্বনিদ্যাে /গয়িিণা প্রনেষ্ঠায়ি ১২ 

(িার) িছয়রর নিক্ষকো এিং/অথিা গয়িিণার অনভজ্ঞো েন্ময়ধ্য সহয় াগী অধ্যাপক পয়দ কমপয়ক্ষ ৪ 

(চার) িছয়রর নিক্ষকোর অনভজ্ঞো থাকয়ে হয়ি; খ) নপএইচনি িা সমমায়ির নিনি িা থাকয়ে 

নিশ্বনিদ্যাে /গয়িিণা প্রনেষ্ঠায়ি ১৪ (য়চৌদ্দ) িছয়রর নিক্ষকো এিং/অথিা গয়িিণার অনভজ্ঞো েন্ময়ধ্য 

সহয় াগী অধ্যাপক পয়দ কমপয়ক্ষ ৫ (পাঁচ) িৎসয়রর নিক্ষকোর অনভজ্ঞো থাকয়ে হয়ি। 

উপয়রাক্ত িেনািেীযুক্ত প্রাথী পাও া িা শগয়ে স্নােক সম্মাি শেণীয়ে প্রথম নিভাগ/য়েণী/সমমায়ির নজনপএ-

সহ শমাট ৩ (নেি) টি প্রথম নিভাগ/য়েণী/সমমায়ির নজনপএ থাকয়ে হয়ি। 

 

2.  সহয় াগী অধ্যাপক 

৳ ৫০০০০-৭১২০০/- 

 

 

ক) বঙ্গবন্ধু শিখ মুনজবুর রহমাি কৃনি নিশ্বনিদ্যােয় র সংনিষ্ট অনুিদ হয়ে ন্যূিেম নজনপএ ৩.৫ সহ স্নােক 

এিং সংনিষ্ট নিিয়  স্নােয়কাত্তর অথিা স্বীকৃে অন্য শকাি নিশ্বনিদ্যাে /নিক্ষা প্রনেষ্ঠাি হয়ে সমমায়ির 

নজনপএ িা প্রথম শেণীসহ সমমায়ির নিনি; খ) সংনিষ্ট নিিয়  নপএইচনি িা সমমায়ির নিনি; গ) এসএসনস 

(SSC) ও এইচএসনস (HSC) অথিা সমমায়ির পরীক্ষা  নজনপএ ৫ এর ময়ধ্য ন্যূিেম ৪.৫ অথিা প্রথম 

নিভাগ থাকয়ে হয়ি; ঘ) শকাি স্বীকৃে জাি নায়ে ৭টি প্রকািিা, েন্ময়ধ্য সহকারী অধ্যাপক নহয়সয়ি ৩ টি 

প্রকািিা থাকয়ে হয়ি ।  

অনভজ্ঞো: ক) নপএইচনি িা সমমায়ির নিনিধারী প্রাথীয়দর শক্ষয়ে নিশ্বনিদ্যাে /গয়িিণা প্রনেষ্ঠায়ি ৭ 

(সাে) িৎসয়রর নিক্ষকো এিং/অথিা গয়িিণার অনভজ্ঞো েন্ময়ধ্য সহকারী অধ্যাপক পয়দ কমপয়ক্ষ ৪ 

(চার) িৎসয়রর নিক্ষকোর অনভজ্ঞো থাকয়ে হয়ি; খ) নপএইচনি িা সমমায়ির নিনি িা থাকয়ে 

নিশ্বনিদ্যাে /গয়িিণা প্রনেষ্ঠায়ি ৯ (ি ) িৎসয়রর নিক্ষকো এিং/অথিা গয়িিণার অনভজ্ঞো েন্ময়ধ্য 

সহকারী অধ্যাপক পয়দ কমপয়ক্ষ ৫(পাঁচ) িৎসয়রর নিক্ষকোর অনভজ্ঞো থাকয়ে হয়ি। 

উপয়রাক্ত িেনািেীযুক্ত প্রাথী পাও া িা শগয়ে স্নােক সম্মাি শেণীয়ে প্রথম নিভাগ/য়েণী/সমমায়ির নজনপএ-

সহ শমাট ৩ (নেি) টি প্রথম নিভাগ/য়েণী/সমমায়ির নজনপএ থাকয়ে হয়ি। 
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3.  সহকারী অধ্যাপক 

৳ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

 

 

১. সংনিষ্ট নিিয়  ০৪ (চার) িছর শম ানদ স্নােক অথিা স্নােক (সম্মাি) অথিা ৫ (পাঁচ) িৎসর শম ানদ 

নিনভএম/সমমায়ির নিনিসহ স্নােয়কাত্তর/এমএস/এমএসনস/এমনিে নিনি থাকয়ে হয়ি।  

২. SSC ও HSC অথিা সমমায়ির পরীক্ষা  নসনজনপএ ৫.০০-এর ময়ধ্য ন্যূিেম ৪.৫০ অথিা প্রথম নিভাগ 

থাকয়ে হয়ি। 

৩. সংনিষ্ট অনুিদ/নিভায়গর প্রাথীয়দর শক্ষয়ে স্নােক ও স্নােয়কাত্তর উভ  পরীক্ষা  নসনজনপএ ৪.০০-এর 

ময়ধ্য ন্যূিেম নসনজনপএ ৩.৫০ িা প্রথম নিভাগ থাকয়ে হয়ি অথিা সংনিষ্ট অনুিদ/নিভায়গ ০৫ (পাঁচ) 

িছর শম ানদ নিনভএম/সমমাি পরীক্ষা  নসনজনপএ ৪.০০-এর ময়ধ্য ন্যূিেম নসনজনপএ ৩.৫০ িা প্রথম 

নিভাগ থাকয়ে হয়ি।  

৪. সংনিষ্ট নিিয়  ০৪ (চার) িছর শম ানদ স্নােক অথিা স্নােক (সম্মাি) অথিা ০৫ (পাঁচ) িছর শম ানদ 

নিনভএম/সমমাি পরীক্ষা  শমধানভনত্তক িীি ন ১০% ছাে/ছােী সহকারী অধ্যাপক পয়দ আয়িদি করার 

শ াগ্য িয়ে নিয়িনচে হয়িি। 

অনভজ্ঞো 

মাস্টাস ন অথিা এমএস অথিা এমএসনস অথিা এমনিে/সমতূল্য নিনিধারী প্রাথীয়দর নিশ্বনিদ্যাে  প নায়  

প্রভািক নহয়সয়ি ন্যূিেম ০৩ (নেি) িছয়রর নিক্ষকোর অনভজ্ঞো থাকয়ে হয়ি। েয়ি প্রভািক নহয়সয়ি 

অনভজ্ঞোসম্পন্ন প্রাথী িা পাও া শগয়ে উপয়রাক্ত নিক্ষাগে শ াগ্যো থাকা সায়পয়ক্ষ ০৫ (পাঁচ) িছয়রর 

গয়িিণার অনভজ্ঞোসম্পন্ন প্রাথীয়ক নিয়িচিা করা হয়ি। 

নপএইচনি নিনিধারী প্রাথীগণ উপয়রাক্ত নিক্ষাগে শ াগ্যো থাকা সায়পয়ক্ষ সরাসনর সহকারী অধ্যাপক পয়দ 

আয়িদয়ির শ াগ্য িয়ে নিয়িনচে হয়িি। 

প্রকািিা 

স্বীকৃে জাি নায়ে (নপ ার নরনভউি) ন্যূিেম ০৩ (নেি) টি প্রকািিা থাকয়ে হয়ি; শ গুনের ময়ধ্য First 

Author নহয়সয়ি ন্যূিেম ০১ (এক) টি প্রকািিা থাকয়ে হয়ি। 

 

4.  প্রভািক 

৳ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

 

১. সংনিষ্ট নিিয়  ০৪ (চার) িছর শম ানদ স্নােক অথিা স্নােক (সম্মাি) অথিা ৫ (পাঁচ) িৎসর শম ানদ 

নিনভএম/সমমায়ির নিনিসহ স্নােয়কাত্তর/এমএস/এমএসনস/এমনিে নিনি থাকয়ে হয়ি।  

২. SSC ও HSC অথিা সমমায়ির পরীক্ষা  নসনজনপএ ৫.০০-এর ময়ধ্য ন্যূিেম ৪.৫০ অথিা প্রথম নিভাগ 

থাকয়ে হয়ি। 

৩. সংনিষ্ট অনুিদ/নিভায়গর প্রাথীয়দর শক্ষয়ে স্নােক ও স্নােয়কাত্তর উভ  পরীক্ষা  নসনজনপএ ৪.০০-এর 

ময়ধ্য ন্যূিেম নসনজনপএ ৩.৫০ িা প্রথম নিভাগ থাকয়ে হয়ি অথিা সংনিষ্ট অনুিদ/নিভায়গ ০৫ (পাঁচ) 

িছর শম ানদ নিনভএম/সমমাি পরীক্ষা  নসনজনপএ ৪.০০-এর ময়ধ্য ন্যূিেম নসনজনপএ ৩.৫০ িা প্রথম 

নিভাগ থাকয়ে হয়ি।  

৪. সংনিষ্ট নিিয়  ০৪ (চার) িছর শম ানদ স্নােক অথিা স্নােক (সম্মাি) অথিা ০৫ (পাঁচ) িছর শম ানদ 

নিনভএম/সমমাি পরীক্ষা  শমধানভনত্তক িীি ন ১০% ছাে/ছােী প্রভািক পয়দ আয়িদি করার শ াগ্য িয়ে 

নিয়িনচে হয়িি। 

৫. ি স অিনধক ৩০ িছর (২৫/০৩/২০২০ োনরয়খর নহয়সয়ি)। 
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