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¯§viK bs- e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/1450             ZvwiL: 30/06/2022  

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 wefvM/kvLvi bvg I c`msL¨v 

1.  mn‡hvMx Aa¨vcK ($ 50000-71200) KxUZË¡-1; Dw™¢` †ivMZË¡-1 

2.  mnKvix Aa¨vcK ($ 35500-67010) dmj Dw™¢`we`¨v-1; KxUZË¡-1; †KŠwjZË¡ I Dw™¢` cÖRbb-2; g„wËKv weÁvb-1; 

†gwWwmb-1; wdwRIjwR GÛ dvg©v‡KvjwR-1; GwMÖ-weR‡bm-1; MÖvgxY Dbœqb-1 

3.  cÖfvlK ($ 22000-53060) K…wlZË¡-1; G‡MÖv-cÖ‡mwms-1; wdkvwiR †UK‡bvjwR-1; A¨vbvUwg GÛ wn‡÷vjwR-1; 

A¨vwbg¨vj weªwWs GÛ †R‡bwU·-1; K…wl A_©ms¯’vb I mgevq-1; cwimsL¨vb-1 

 

Dc‡ivwjøwLZ c`mg~‡ni Rb¨ Av‡e`bcÎ Rgv`v‡bi †kl ZvwiL: 31/07/2022 weKvj 5 NwUKv 

 

wkÿK c‡` 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|                                                                                                                                                                                        

              

                                   

              30/06/2022 

           (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 

            †iwR÷ªvi 
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30/06/2022 Zvwi‡Li e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/1450 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. e‡kgyiK…we I‡qemvB‡U cÖ`Ë wba©vwiZ di‡g mn‡hvMx Aa¨vcK c‡`i Rb¨ 10 (`k) 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| 

 

2. Av‡e`bc‡Îi mv‡_- 1) mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb`cÎ; 2) b¤̂icÎ; 3) weGm/mggvb Ges GgGm/mggv‡bi †gavµ‡gi cÖgvYK 

hv‡Z †gavµg Ges Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎxi msL¨v D‡jøL _vK‡Z n‡e; 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| 

 

3. 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| 

 

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. 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| 

 

6. 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 (31/07/2022 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| D‡jøL¨ †h, 

05/07/2022 n‡Z 16/07/2022 ZvwiL ch©šÍ C`yj Avhnv Dcj‡ÿ wek̂we`¨vjq eÜ _vK‡e|   

 

7. cÖvß mKj Av‡e`bcÎ cÖv_wgK evQvB‡qi ci †KejgvÎ Dchy³ cÖv_©x‡`i Av‡e`b evQvB KwgwUi mfvq we‡ePbv Kiv n‡e|  

 

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

 

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

 

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

PvKzixKvj-†K eySv‡e| 

 

11. 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.  সহয োগী অধ্যোপক 

৳ ৫০০০০-৭১২০০/- 

 

 

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমোন কৃজি জিশ্বজিদ্যোলযের সংজিষ্ট অনুিদ হযে ন্যূনেম জিজপএ ৩.৫ সহ স্নোেক 

এিং সংজিষ্ট জিিযে স্নোেযকোত্তর অথিো স্বীকৃে অন্য শকোন জিশ্বজিদ্যোলে/জেক্ষো প্রজেষ্ঠোন হযে সমমোযনর 

জিজপএ িো প্রথম শেণীসহ সমমোযনর জিজি; খ) সংজিষ্ট জিিযে জপএইচজি িো সমমোযনর জিজি; গ) এসএসজস 

(SSC) ও এইচএসজস (HSC) অথিো সমমোযনর পরীক্ষোে জিজপএ ৫ এর মযধ্য ন্যূনেম ৪.৫ অথিো প্রথম 

জিভোগ থোকযে হযি; ঘ) শকোন স্বীকৃে িোন নোযল ৭টি প্রকোেনো, েন্মযধ্য সহকোরী অধ্যোপক জহযসযি ৩ টি 

প্রকোেনো থোকযে হযি ।  

অজভজ্ঞেো: ক) জপএইচজি িো সমমোযনর জিজিধোরী প্রোথীযদর শক্ষযে জিশ্বজিদ্যোলে/গযিিণো প্রজেষ্ঠোযন ৭ 

(সোে) িৎসযরর জেক্ষকেো এিং/অথিো গযিিণোর অজভজ্ঞেো েন্মযধ্য সহকোরী অধ্যোপক পযদ কমপযক্ষ ৪ 

(চোর) িৎসযরর জেক্ষকেোর অজভজ্ঞেো থোকযে হযি; খ) জপএইচজি িো সমমোযনর জিজি নো থোকযল 

জিশ্বজিদ্যোলে/গযিিণো প্রজেষ্ঠোযন ৯ (নে) িৎসযরর জেক্ষকেো এিং/অথিো গযিিণোর অজভজ্ঞেো েন্মযধ্য 

সহকোরী অধ্যোপক পযদ কমপযক্ষ ৫(পাঁচ) িৎসযরর জেক্ষকেোর অজভজ্ঞেো থোকযে হযি। 

উপযরোক্ত েেনোিলীযুক্ত প্রোথী পোওেো নো শগযল স্নোেক সম্মোন শেণীযে প্রথম জিভোগ/যেণী/সমমোযনর জিজপএ-

সহ শমোট ৩ (জেন) টি প্রথম জিভোগ/যেণী/সমমোযনর জিজপএ থোকযে হযি। 

 

2.  সহকোরী অধ্যোপক 

৳ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

 

 

ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমোন কৃজি জিশ্বজিদ্যোলযের সংজিষ্ট অনুিদ হযে ন্যূনেম জিজপএ ৩.৫ সহ স্নোেক 

এিং সংজিষ্ট জিিযে স্নোেযকোত্তর অথিো স্বীকৃে অন্য শকোন জিশ্বজিদ্যোলে/জেক্ষো প্রজেষ্ঠোন হযে সমমোযনর 

জিজপএ িো প্রথম শেণীসহ সমমোযনর জিজি; খ) সংজিষ্ট জিিযে জপএইচজি িো সমমোযনর জিজি; গ) এসএসজস 

(SSC) ও এইচএসজস (HSC) অথিো সমমোযনর পরীক্ষোে জিজপএ ৫ এর মযধ্য ন্যূনেম ৪.৫ অথিো প্রথম 

জিভোগ থোকযে হযি। 

অজভজ্ঞেো: জপএইচজি িো সমমোযনর জিজি নো থোকযল অন্যূন ২ (দুই) িৎসযরর জেক্ষকেোর অজভজ্ঞেো 

এিং/অথিো শুধুমোে গযিিণোে অজভজ্ঞেোর শক্ষযে অন্যূন ৩ িৎসযরর অজভজ্ঞেো থোকযে হযি এিং শকোন 

স্বীকৃে িোন নোযল ২ (দুই) টি গযিিণো প্রকোেনো। 

 

3.  প্রভোিক 

৳ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

 

১. সংজিষ্ট জিিযে ০৪ (চোর) িছর শমেোজদ স্নোেক (সম্মোন) এিং স্নোেযকোত্তর জিজি থোকযে হযি।  

২. SSC ও HSC অথিো সমমোযনর পরীক্ষোে জসজিজপএ ৫.০০-এর মযধ্য ন্যূনেম ৪.৫০ অথিো প্রথম জিভোগ 

থোকযে হযি। 

৩. সংজিষ্ট অনুিদ/জিভোযগর প্রোথীযদর শক্ষযে স্নোেক (সম্মোন) ও স্নোেযকোত্তর উভে পরীক্ষোে জসজিজপএ 

৪.০০-এর মযধ্য ন্যূনেম জসজিজপএ ৩.৫০ থোকযে হযি অথিো সংজিষ্ট অনুিদ/জিভোযগ ০৫ (পাঁচ) িছর 

শমেোজদ জিজভএম/সমমোন পরীক্ষোে জসজিজপএ ৪.০০-এর মযধ্য ন্যূনেম জসজিজপএ ৩.৫০ থোকযে হযি।  

৪. সংজিষ্ট জিিযে ০৪ (চোর) িছর শমেোজদ স্নোেক (সম্মোন) অথিো ০৫ (পাঁচ) িছর শমেোজদ জিজভএম/সমমোন 

পরীক্ষোে শমধোজভজত্তক েীি ন ১০% ছোে/ছোেী প্রভোিক পযদ আযিদন করোর শ োগ্য িযল জিযিজচে হযিন। 

 

                       

            
 

                                         

              30/06/2022 

           (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 

            †iwR÷ªvi 


