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¯§viK bs- e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/781              ZvwiL: 21/04/2022  

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.  †mKkb Awdmvi (†UKwbK¨vj) (৳ 22000-53060) KxUZË¡ wefvM-1; †KŠwjZË¡ I Dw™¢` cÖRbb wefvM-1; D`¨vbZË¡ 

wefvM-1; Dw™¢` †ivMZË¡ wefvM-1; g„wËKv weÁvb wefvM-1 
2.  mnKvix Kw¤úDUvi †cÖvMÖvgvi (৳ 22000-53060) AvBwmwU †mj-1 

3.  Dc-mnKvix cÖ‡KŠkjx (wmwfj) (৳ 16000-38640) cÖ‡KŠkj kvLv-1 
 

Dc‡ivwjøwLZ c`mg~‡ni Rb¨ Av‡e`bcÎ Rgv`v‡bi †kl ZvwiL: 22/05/2022 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|                                                                                                                                                                           

                                                         
              21/04/2022 

           (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 
            †iwR÷ªvi 
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21/04/2022 Zvwi‡Li e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/781 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 2 (`yB) Kwc Qwe mZ¨vwqZ KiZt g~j Av‡e`bc‡Îi Dc‡i (Wvbw`‡K) mshy³ Ki‡Z n‡e| 

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 †ÿ‡Î 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 (22/05/2022 ZvwiL 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| D‡jøL¨ †h, 

26/04/2022 n‡Z 09/05/2022 ZvwiL ch©šÍ C`yj wdZi Dcj‡ÿ wek̂we`¨vjq eÜ _vK‡e|  
 

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| 
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weÁvwcZ c`mg~‡n wb‡qv‡Mi †hvM¨Zv 

 

 

 

bs c‡`i bvg I †eZbµg †hvM¨Zv  

1.  সেকশন অফিোর (টেকফনকযাল) 

৳ ২২০০০-৫৩০৬০/-  

 

 

 

ক) রোয়ন/িফলত রোয়ন/িফলত পদার্ থ/কৃফিটত স্নাতক ফিফিেহ সকান স্বীকৃত 

ফিশ্বফিদ্যালয়/প্রফতষ্ঠান হটত েংফিষ্ট ফিিটয় স্নাতটকাত্তর ফিফি; খ) SSC হটত স্নাতটকাত্তর ফিফি 

পর্ থন্ত সর্ সকান দুটি পরীক্ষায় সিফিং পদ্ধফতটত ফিফপএ ৫ (পাঁচ) এর মটে কমপটক্ষ ৩.৭৫ (ফতন 

দশফমক োত পাঁচ) এিং ৪ (চার) এর মটে কমপটক্ষ ৩ (ফতন) এিং অন্য দুটি পরীক্ষায় ফিফপএ ৫ 

(পাঁচ) এর মটে কমপটক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) এিং ৪ (চার) এর মটে কমপটক্ষ ২.২৫ 

(দুই দশফমক দুই পাঁচ) অর্িা নম্বর পদ্ধফতটত সর্ সকান দুটি পরীক্ষায় প্রর্ম ফিভাগ/টেণী এিং অন্য 

দুটি পরীক্ষায় কমপটক্ষ ফিতীয় ফিভাগ/টেণী; গ) েরকাফর/স্বায়ত্তশাফেত/েরকার স্বীকৃত প্রফতষ্ঠান 

হটত কফিউোর চালনায় প্রফশক্ষণপ্রাপ্ত হটত হটি; ঘ) িয়েেীমা অনফিক ৩০ িছর। 

2.  েহকারী কফিউোর সপ্রািামার 

৳ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

 

ক) সকান স্বীকৃত ফিশ্বফিদ্যালয়/প্রফতষ্ঠান হটত ফিএেফে ইফিফনয়াফরং ইন কফিউোর 

োটয়ন্স/ইনিরটমশন সেকটনালফি/েিট্ওয়যার/ইটলক্ট্রফনক্স এন্ড 

কফমউফনটকশন/টেফলকফমউফনটকশন/ইটলকফিকযাল এন্ড ইটলক্ট্রফনক্স/িফলত পদার্ থ এন্ড ইটলক্ট্রফনক্স; 

খ) ssc হটত ইফিফনয়াফরং-এ স্নাতক ফিফি পর্ থন্ত সর্ সকান দুটি পরীক্ষায়  সিফিং পদ্ধফতটত ফিফপএ 

৫ (পাঁচ) এর মটে কমপটক্ষ ৩.৭৫ (ফতন দশফমক োত পাঁচ) এিং ৪ (চার) এর মটে কমপটক্ষ ৩ 

(ফতন) এিং অন্যটিটত ফিফপএ ৫ (পাঁচ) এর মটে কমপটক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) এিং ৪ 

(চার) এর মটে কমপটক্ষ ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) র্াকটত হটি অর্িা নম্বর পদ্ধফতটত সর্ 

সকান দুটি পরীক্ষায় প্রর্ম ফিভাগ/টেণী এিং অন্যটিটত কমপটক্ষ ফিতীয় ফিভাগ/টেণী; গ) েংফিষ্ট 

কাটি অফভজ্ঞতােিন্ন প্রার্ীটক অিাফিকার সদয়া সর্টত পাটর; ঘ) িয়েেীমা অনফিক ৩০ িছর। 

অর্িা 

ক) সকান স্বীকৃত ফিশ্বফিদ্যালয়/প্রফতষ্ঠান হটত ফিএেফে (েম্মান) ইন কফিউোর 

োটয়ন্স/ইনিরটমশন সেকটনালফি/েিট্ওয়যার/ইটলক্ট্রফনক্স এন্ড 

কফমউফনটকশন/টেফলকফমউফনটকশন/ইটলকফিকযাল এন্ড ইটলক্ট্রফনক্স/িফলত পদার্ থ এন্ড 

ইটলক্ট্রফনক্সেহ স্নাতটকাত্তর ফিফি; অর্িা সকান স্বীকৃত ফিশ্বফিদ্যালয়/প্রফতষ্ঠান হটত স্নাতটকাত্তর 

ফিফিেহ কফিউোর োটয়ন্স এন্ড সেকটনালফি/কফিউোর এফিটকশন ও হাি থওয়যার 

ইফিফনয়াফরং/কফিউোর োটয়ন্স এন্ড ইফিফনয়াফরং-এ কমপটক্ষ ১ (এক) িছর সময়াদী ফিটিামা; 

খ) ssc হটত স্নাতটকাত্তর ফিফি পর্ থন্ত সর্ সকান দুটি পরীক্ষায় সিফিং পদ্ধফতটত ফিফপএ ৫ (পাঁচ) 

এর মটে কমপটক্ষ ৩.৭৫ (ফতন দশফমক োত পাঁচ) এিং ৪ (চার) এর মটে কমপটক্ষ ৩ (ফতন) 

এিং অন্য দুটি পরীক্ষায় ফিফপএ ৫ (পাঁচ) এর মটে কমপটক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) এিং 

৪ (চার) এর মটে কমপটক্ষ ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) র্াকটত হটি অর্িা নম্বর পদ্ধফতটত সর্ 

সকান দুটি পরীক্ষায় প্রর্ম ফিভাগ/টেণী এিং অন্য দুটি পরীক্ষায় কমপটক্ষ ফিতীয় ফিভাগ/টেণী; গ) 

েংফিষ্ট কাটি অফভজ্ঞতােিন্ন প্রার্ীটক অিাফিকার সদয়া সর্টত পাটর; ঘ) িয়েেীমা অনফিক ৩০ 

িছর। 
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3.  উপ-েহকারী প্রটকৌশলী (ফেফভল) 

৳ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

ক) চার িছর সময়াদী ফিটিামা ইন ফেফভল ইফিফনয়াফরং-এ ন্যযনতম ফিফপএ ৩ (ফতন)/১ম ফিভাগ; 

খ) SSC ও HSC/েমমাটনর পরীক্ষার সর্ সকান ১ টিটত ফিফপএ ৫ (পাঁচ) এর মটে কমপটক্ষ ৩.৭৫ 

(ফতন দশফমক োত পাঁচ) এিং ৪ (চার) এর মটে কমপটক্ষ ৩ (ফতন)/১ম ফিভাগ র্াকটত হটি; গ) 

ফশক্ষা িীিটনর সকান পর্ থাটয় ফিফপএ ৫ (পাঁচ) এর মটে ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) এিং ৪ 

(চার) এর মটে (প্রটর্ািয সক্ষটে) ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) এর ফনটচর ফিফপএ/তৃতীয় 

ফিভাগ/টেণী িহণটর্াগ্য নয়; ঘ) েরকাফর/স্বায়ত্তশাফেত/েরকার স্বীকৃত প্রফতষ্ঠান হটত কফিউোর 

চালনায় প্রফশক্ষণপ্রাপ্ত হটত হটি; ঙ) িয়েেীমা অনফিক ৩০ িছর। 

                                                 
                   21/04/2022 

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


