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¯§viK bs- e‡kgyiK…we/cÖ:/B-05/2021/59              ZvwiL: 10/01/2022  

wb‡qvM weÁwß 
 

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vj‡qi ivR¯̂ LvZfy³ wb‡¤œv³ Kg©Pvix c`mg~n c~i‡Yi Rb¨ cÖK…Z evsjv‡`kx bvMwiK‡`i 
wbKU †_‡K AbjvB‡b (http://bsmrau.teletalk.com.bd I‡qemvB‡U) Av‡e`bcÎ AvnŸvb Kiv hv‡”Q| AbjvBb (online) e¨ZxZ 
Ab¨ †Kvb gva¨‡g †cÖwiZ Av‡e`bcÎ MÖnY Kiv n‡e bv| 

 

bs c‡`i bvg I †eZbµg wefvM/kvLvi bvg I c`msL¨v 
1.  mnKvix d‡UvMÖvdvi (৳ 12500-30230/-) Rbms‡hvM kvLv-1 

2.  j¨ve mnKvix (৳ 11000-26590/-) K…wl A_©ms¯’vb I mgevq wefvM-1 

3.  †f‡Uwibvwi K¤úvDÛvi (৳ 9700-23490/-) †f‡Uwibvwi wUwPs nvmcvZvj-1 

4.  Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi (৳ 9300-22490/-) K…wl A_©bxwZ wefvM-1; †iwR÷ªvi `ßi-1; nj-1 

5.  KyK (৳ 9300-22490/-) njmg~n-2 

6.  wUjvi W«vBfvi (৳ 9300-22490/-) Lvgvi kvLv-1 

7.  wWcwUDeI‡qj Acv‡iUi (৳ 9300-22490/-) Lvgvi kvLv-1 

8.  IqvK© Gwmm‡U›U (৳ 9300-22490/-) cÖ‡KŠkj kvLv-1 

9.  †¯úwmg¨vb Kv‡j±i (৳ 9300-22490/-) dmj Dw™¢`we`¨v wefvM-1 

10.  MÖvdUmg¨vb (৳ 9300-22490/-) D`¨vbZË¡ wefvM-1 

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

12.  wbivcËv cÖnix (৳ 8800-21310/-) wbivcËv kvLv-1 

13.  †W«mvi (wfwUGBP) (৳ 8500-20570/-) †f‡Uwibvwi wUwPs nmwcUvj-1 

14.  myBcvi (৳ 8250-20010/-) Lvgvi kvLv-1 
 

Dc‡ivwjøwLZ c`mg~‡ni Rb¨ AbjvB‡bi gva¨‡g Av‡e`‡bi †kl ZvwiL: 10/02/2022 weKvj 05:00 NwUKv 
 

wb‡qv‡Mi wkÿvMZ †hvM¨Zv, AwfÁZv, Ab¨vb¨ kZ©vejx Ges AbjvB‡b Av‡e`b Kivi we¯ÍvwiZ cÖwµqv wek¦we`¨vj‡qi I‡qemvBU 
(bsmrau.edu.bd) A_ev http://bsmrau.teletalk.com.bd †_‡K WvDb‡jvW Kiv hv‡e| AvMÖnx cÖv_©xMY‡K 
http://bsmrau.teletalk.com.bd I‡qemvB‡U cÖ‡ek K‡i wba©vwiZ wd cÖ`vbc~e©K AbjvB‡bi gva¨‡g Av‡e`b Ki‡Z n‡e| Online-
G Av‡e`bcÎ c~iY I cixÿvi wd Rgv`vb Avi‡¤¢i ZvwiL I mgq 17/01/2022 mKvj 10:00 NwUKv|                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                       
                  10/01/2022 

                 (†gv. wmivRyj Bmjvg ZvjyK`vi) 
                   †iwR÷ªvi 
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১।  আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তােলী: 

(ক)  আগ্রহী প্রার্থীগণ http://bsmrau.teletalk.com.bd ওবেেসাইবে প্রবেশ কবর আবেদনপত্র পূরণ করবর্ পারবেন। Online-

এ আবেদনপত্র Submit-এর সমে থর্থবক পরের্ী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মবে SMS এর মােবম পরীক্ষার ফি জমা ফদবর্ হবে। 

 

(খ)  ছফে (Photo) আপবলাড: 

 প্রার্থীবক Online আবেদনপবত্রর ফনর্ তাফরর্ স্থাবন (দদঘ তয × প্রস্থ) ৩০০×৩০০ Pixel মাবপর JPG িরম্যাে এর সম্প্রফর্ থর্ালা রফিন 

স্পষ্ট ছফে আপবলাড করবর্ হবে। ছফের File Size 100KB এর থেফশ গ্রহণব াগ্য নে। ওবেেসাইবের Home Page-এর 

Help (Photo & signature Validator) Menu-থর্ ফিক করবল Photo এেং Signature সম্পবকত ফেস্তাফরর্ 

ফনবদ তশনা পাওো  াবে। 

 

(গ) স্বাক্ষর (Signature) আপবলাড: 

 প্রার্থীবক Online আবেদনপবত্রর ফনর্ তাফরর্ স্থাবন (দদঘ তয × প্রস্থ) ৩০০×৮০ Pixel মাবপর JPG িরম্যাে এর স্বাক্ষর আপবলাড 

করবর্ হবে। স্বাক্ষবরর File Size 60KB এর থেফশ গ্রহণব াগ্য নে। 

 

(ঘ)  থ বহতু online-এ আবেদনপবত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই পরের্ী সকল কা তক্রবম ব্যেহৃর্ হবে, থসবহতু online-এ আবেদনপত্র Submit 

করার পূবে তই পূরণকৃর্ সকল র্বথ্যর সঠিকর্া (সংফিষ্ট সনদ থমার্াবেক) সম্পবকত প্রার্থী ফনবজ শর্ভাগ ফনফির্ হবেন। 

 

(ি)  প্রার্থী Online-এ পূরণকৃর্ আবেদনপবত্রর একটি রফিন কফপ ফপ্রন্ট কবর পরীক্ষা সংক্রান্ত থ বকাবনা প্রবোজবন সহােক ফহবসবে সংরক্ষণ 

করবেন এেং থমৌফখক পরীক্ষার সমে এক কফপ জমা ফদবেন।  

 

(চ)  SMS থপ্ররবণর ফনেমােলী ও পরীক্ষার ফি প্রদান: Online-এ আবেদনপত্র (Application Form)  র্থা র্থভাবে পূরণ কবর 

ফনবদ তশনা থমার্াবেক ছফে এেং স্বাক্ষর upload কবর আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হবল কফম্পউোবর ছফেসহ Applicant's 

Preview থদখা  াবে। ফনর্ভ তলভাবে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হবল প্রার্থী একটি User ID, ছফে এেং স্বাক্ষরযুক্ত একটি 

Applicant’s copy পাবেন। 

 

  ফদ Applicant’s copy থর্ থকান র্থ্য র্ভল র্থাবক ো ছফে/স্বাক্ষর সঠিক না র্থাবক র্াহবল পুনরাে আবেদন করবর্ পারবেন। র্বে 

আবেদন ফি জমাদাবনর পবর আর থকান পফরের্তন/পফরমাজতন/পফরের্ তন গ্রহণব াগ্য নে ফের্াে আবেদন ফি জমাদাবনর পূবে ত প্রার্থী 

অেশ্যই উক্ত Applicant’s copy থর্ র্ার সাম্প্রফর্ক থর্ালা রফিন ছফে, ফনর্ভ তল র্থ্য ও স্বাক্ষর সংযুক্ত র্থাকা ও এর সঠিকর্ার 

ফেষেটি PDF copy ডাউনবলাড পূে তক ফনফির্ কবর রফিন ফপ্রন্ট কবর সংরক্ষণ করবেন।  
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 Applicant's কফপবর্ একটি User ID নম্বর থদো র্থাকবে  া ব্যেহার কবর প্রার্থী ফনবনাক্ত পদ্ধফর্বর্ থ -বকাবনা teletalk 

pre-paid mobile নম্ববরর মােবম ০২ (দুই) টি SMS কবর েফণ তর্ পবদর জন্য পরীক্ষার ফি ৫০০/- োকা এেং থেফলেক এর 

সাফভ তস চাজত ৬০/- োকা সহ (অবিরর্ব াগ্য) থমাে ৫৬০/- (পাঁচশর্ ষাে) োকা Online-এ আবেদনপত্র Submit-এর সমে থর্থবক 

পরের্ী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মবে জমা ফদবেন। এখাবন ফেবশষভাবে উবেখ্য, "Online-এ আবেদনপবত্রর সকল অংশ পূরণ কবর 

Submit করা হবলও পরীক্ষার ফি জমা না থদো প তন্ত আবেদনপত্র থকাবনা অেস্থাবর্ই গৃহীর্ হবে না।" অনলাইবন আবেদন এেং 

োকা জমার কাজটি প্রার্থী ফনবজ করবেন। এবক্ষবত্র অন্য থকান মােম থর্থবক উক্ত কাজটি সম্পন্ন কবর প্রার্থী প্রর্াফরর্ হবল কর্ততপক্ষ দােী 

র্থাকবে না। 

 

প্রর্থম SMS: BSMRAU<space>User ID ফলবখ send করবর্ হবে 16222 নম্ববর। 

Example: BSMRAU ABCDEF 

Reply: Applicant's Name, TK. 560/- will be charged as application fee. Your PIN is 

XXXXXX. 

 

ফির্ীে SMS: BSMRAU<space>Yes<space>PIN ফলবখ send করবর্ হবে 16222 নম্ববর। 

Example: BSMRAU Yes XXXXXX 

Reply: Congratulations Applicant's Name, payment completed successfully for BSMRAU 

Application for post xxxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxxxxxx). 

 

ফির্ীে SMS টি পাঠাবনার পর ফিরফর্ SMS এ Password পাবেন। এ Password টি Admit Card (প্রবেশপত্র) 

download এর জন্য প্রার্থী সংরক্ষণ করবেন। Admit Card (প্রবেশপত্র) download এর র্াফরখ পরের্ীবর্ SMS এর 

মােবম জানাবনা হবে। 

 

(ছ) প্রবেশপত্র প্রাফির ফেষেটি http://bsmrau.teletalk.com.bd ওবেেসাইবে অর্থো ফেশ্বফেদ্যালবের website: 

bsmrau.edu.bd এ এেং প্রার্থীর থমাোইল থিাবন SMS এর মােবম (শুধু থ াগ্য প্রার্থীবদরবক)  র্থাসমবে জানাবনা হবে। 

Online আবেদনপবত্র প্রার্থীর প্রদত্ত থমাোইল থিাবন পরীক্ষা সংক্রান্ত  াের্ীে থ াগাব াগ সম্পন্ন করা হবে ফের্াে উক্ত নম্বরটি 

সাে তক্ষফণক সচল রাখা, SMS পড়া এেং প্রাি ফনবদ তশনা র্াৎক্ষফণকভাবে অনুসরণ করা োঞ্ছনীে। 

 

(জ)  SMS-এ থপ্রফরর্ User ID এেং Password ব্যেহার কবর পরের্ীবর্ থরাল নম্বর, পবদর নাম, ছফে, পরীক্ষার র্াফরখ, সমে ও 

থকবের নাম ইর্যাফদ র্থ্য সম্বফলর্ প্রবেশপত্র প্রার্থী download পূে তক Print (সম্ভে হবল রফিন) করার মােবম সংগ্রহ করবর্ 

পারবেন। প্রার্থী এই প্রবেশপত্রটি ফলফখর্ পরীক্ষাে অংশগ্রহবণর সমবে এেং উত্তীণ ত হবল থমৌফখক পরীক্ষার সমবেও অেশ্যই প্রদশ তন 

করবেন।  
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(ঝ)  শুধু থেফলেক ফপ্র-বপইড থমাোইল থিান থর্থবক প্রার্থীগণ ফননেফণ তর্ SMS পদ্ধফর্ অনুসরণ কবর ফনজ ফনজ User ID এেং 

Password পুনরুদ্ধার করবর্ পারবেন। 

 

User ID জানা র্থাকবল:   

  BSMRAU<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

         Example: BSMRAU Help User ABCDEF & Send to 16222. 

 

        PIN Number জানা র্থাকবল:  

             BSMRAU<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

        Example: BSMRAU Help PIN 12345678 & send to 16222. 

 

০২। প্রার্থীর থ াগ্যর্া  াচাইঃ 

(ক) প্রার্থী কর্ততক প্রদত্ত থকাবনা র্থ্য ো দাফখলকৃর্ কাগজপত্র জাল, ফমথ্যা ো ভূো প্রমাফণর্ হবল ফকংো পরীক্ষাে নকল ো অসদুপাে অেলম্বন 

করবল, সংফিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থীর্া োফর্ল করা হবে এেং র্াঁর ফেরুবদ্ধ  র্থা র্থ আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহণ করা হবে। র্ভল র্থ্য/জাল কাগজপত্র 

প্রদফশ তর্ হবল থ -বকাবনা প তাবে থ -বকাবনা প্রার্থীর প্রার্থীর্া োফর্ল করার ক্ষমর্া কর্ততপক্ষ সংরক্ষণ কবর।  

 

(খ) প্রার্থীবক থমৌফখক পরীক্ষার সমে ফননেফণ তর্ কাগজপত্রাফদর মূল কফপ প্রদশ তন করবর্ হবে এেং প্রফর্টির ০১টি কবর িবোকফপ (ন্যযনপবক্ষ 

৯ম থগ্রডর্ভক্ত কম তকর্তা কর্ততক সর্যাফের্) দাফখল করবর্ হবেঃ 

 

(১) Online-এ পূরণকৃর্ আবেদনপবত্রর কফপ (Applicant's copy) এেং প্রবেশপবত্রর কফপ।  

 (২) সকল ফশক্ষাগর্ থ াগ্যর্ার সনদপত্র। 

(৩) সকল ফশক্ষাগর্ থ াগ্যর্ার নম্বরপত্র। 

(৪) কফম্পউোর প্রফশক্ষণ চাওো হবেবছ এমন পবদর থক্ষবত্র অনুবমাফদর্ সরকাফর প্রফর্ষ্ঠান, থ মন জার্ীে কফম্পউোর প্রফশক্ষণ ও 

গবেষণা একাবডফম (বনকোর), যুে উন্নেন অফর্দির, থজলা পফরষদ, োংলাবদশ কাফরগফর ফশক্ষা থোড ত (োকাফশবো) ইর্যাফদ সরকাফর 

প্রফর্ষ্ঠান হবর্ প্রাি কফম্পউোর প্রফশক্ষণ সনদ। 

(৫) ন্যযনপবক্ষ ৯ম থগ্রডর্ভক্ত কম তকর্তা কর্ততক প্রদত্ত চাফরফত্রক সনদপত্র।  

(৬) ইউফপ থচোরম্যান/ফসটি কবপ তাবরশবনর কাউফিলর/থপৌরসভার থমের কর্ততক প্রদত্ত নাগফরকত্ব সনদপত্র।  

(৭) জার্ীে পফরচেপত্র/ফডফজোল জন্ম সনদ। 

(৮) সরকাফর/আর্াসরকাফর/স্বােত্তশাফসর্ প্রফর্ষ্ঠাবন চাকফররর্ প্রার্থীবদর থক্ষবত্র  র্থা র্থ কর্ততপবক্ষর অনুমফর্পত্র (প্রব াজয থক্ষবত্র) । 

(৯) অফভজ্ঞর্া সংক্রান্ত সকল সনদপত্র ( ফদ র্থাবক) এেং অফভজ্ঞর্াে উফেফখর্ প্রফর্টি পবদর ফনবোগপত্র ও সংফিষ্ট প্রফর্ষ্ঠান প্রদত্ত 

ছাড়পত্র (প্রব াজয থক্ষবত্র)। উবেখ্য থ , “অফভজ্ঞর্া” েলবর্ থকান পােফলক ফেশ্বফেদ্যালে ো সমপ তাের্ভক্ত ফশক্ষা প্রফর্ষ্ঠান অর্থো 

থকান সরকারী ো স্বােত্তশাফসর্ প্রফর্ষ্ঠাবন স্থােী পবদ চাকফরকাল-থক বুঝাবে। 

(১০) প্রব াজয থক্ষবত্র সরকাফর ফনেম অনু ােী ফেফভন্ন থকাো অনুসরণ করা হবে ফের্াে থকাোর সমর্থ তবন প্রবোজনীে কাগজপত্র।  

(১১) ফেবদশী ফেশ্বফেদ্যালে/প্রফর্ষ্ঠান হবর্ অফজতর্ ফডফগ্রর্ারীবদর ফশক্ষা মন্ত্রণালে/ফেশ্বফেদ্যালে মঞ্জুফর কফমশন কর্ততক ইস্যযকৃর্ সমমান 

সাটি তফিবকে (Equivalent Certificate) ।  
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উবেখ্য থ , থকাফভড-১৯ পফরফস্থফর্ ফেবেচনাে সরকাফর ফসদ্ধাবন্তর পফরবপ্রফক্ষবর্ ২৫/০৩/২০২০ র্াফরবখ  াবদর েেস ৩০ েছবরর মবে ফছল 

র্ারা ফেজ্ঞাফপর্ পদসমূবহ আবেদন করবর্ পারবেন। মুফক্তব াদ্ধা থকাোর প্রার্থীবদর থক্ষবত্র েেসসীমা অনফর্ক ৩২ েছর (২৫/০৩/২০২০ 

র্াফরবখ)। 

 

 ফদ থকাবনা প্রার্থী োংলাবদবশর নাগফরক না হন ফকংো োংলাবদবশর নাগফরক নন এমন থকাবনা ব্যফক্তবক ফেবে কবরন ো করার জন্য 

প্রফর্শ্রুফর্েদ্ধ হন ফকংো থকাবনা থিৌজদারী আদালর্ কর্ততক ননফর্ক স্খলনজফনর্ অফভব াবগ দফির্ হন ফকংো থকাবনা সরকাফর ো 

স্বােত্তশাফসর্ প্রফর্ষ্ঠান ো স্থানীে কর্ততপবক্ষর চাকফর হবর্ েরখাস্ত হবে র্থাবকন, র্বে ফর্ফন আবেদন করার জন্য থ াগ্য ফেবেফচর্ হবেন না। 

থ -বকাবনা রকম র্দফের ো ব্যফক্তগর্ থ াগাব াগ প্রার্থীর অব াগ্যর্া ফহবসবে গণ্য করা হবে। 

 

ফনবোগপ্রািবদর োসা প্রাফি সাবপবক্ষ ফেশ্বফেদ্যালে কযাম্পাবস েসোস করবর্ হবে।  

 

এ ফেশ্বফেদ্যালবে কম তরর্ প্রার্থীবদর থক্ষবত্র ফশক্ষাগর্ থ াগ্যর্া ও েেস ফশফর্থলব াগ্য। 

 

০৩। Online-এ আবেদন করবর্ থকান সমস্যা হবল থেফলেক নম্বর থর্থবক 121 অর্থো থ -বকাবনা অপাবরের থর্থবক 01500-121121 নম্ববর 

কল করা  াবে। এছাড়া, vas.query@teletalk.com.bd অর্থো registrar@bsmrau.edu.bd অর্থো 

alljobs.query@teletalk.com.bd ই-বমইল এ থ াগাব াগ করা  াবে। থমইল এর Subject এ Organization Name 

'BSMRAU', Post Name*****, Applicant's User ID ও Contact Number অেশ্যই উবেখ করবর্ হবে।) 

 

 
 
 

weÁvwcZ c`mg~‡n wb‡qv‡Mi wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) 
 

 

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

1.  সহকারী িবোগ্রািার 

৳ ১২৫০০-৩০২৩০/- 

 

 

 

ক) থকান স্বীকৃর্ ফেশ্বফেদ্যালে/প্রফর্ষ্ঠান হবর্ স্নার্ক ফডফগ্র; খ) SSC হবর্ স্নার্ক প তন্ত থ  থকান দুটি 

পরীক্ষাে থগ্রফডং পদ্ধফর্বর্ ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ৩.৭৫ (ফর্ন দশফমক সার্ পাঁচ) এেং ৪ 

(চার) এর মবে কমপবক্ষ ৩ (ফর্ন) এেং অন্যটিবর্ ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই 

দশফমক আে শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মবে কমপবক্ষ ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) র্থাকবর্ হবে অর্থো 

নম্বর পদ্ধফর্বর্ থ  থকান দুটি পরীক্ষাে প্রর্থম ফেভাগ/থেণী এেং অন্যটিবর্ কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ/থেণী; 

গ) থকান স্বীকৃর্ প্রফর্ষ্ঠান হবর্ কমপবক্ষ ১ (এক) েছর থমোদী প্রবিশনাল িবোগ্রাফি থপ্রাগ্রাম/ফডবলামা 

সম্পন্ন হবর্ হবে; ঘ) ফমফডো এি কফমউফনবকশন/ফর্থবেোর/ফিল্ম এি ফমফডো/চারুকলা ফেষবে ফডফগ্রর্ারী 

এেং িবোগ্রাফি কাবজ োস্তে অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন প্রার্থীবদর অগ্রাফর্কার থদো হবে; ি) কফম্পউোর চালনাে 

প্রফশক্ষণপ্রাি ও পারদশী হবর্ হবে; চ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর। 

  



6 
 

                                                                                  

2.  ল্যাে সহকারী 

৳ ১১০০০-২৬৫৯০/- 

 

 

ক) ফেজ্ঞাবন স্নার্ক ফডফগ্র, অর্থো থকান স্বীকৃর্ ইনফিটিউে হবর্ কৃফষ ফেজ্ঞাবন ৪ েছর থমোদী ফডবলামা; 

(খ) ফশক্ষা জীেবনর থকান প তাবে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) এেং ৪ (চার) 

এর মবে ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) এর ফনবচর ফজফপএ/র্তর্ীে ফেভাগ/বেণী গ্রহণব াগ্য নে; গ) 

কফম্পউোর চালনাে প্রফশক্ষণপ্রাি ও অফভজ্ঞ হবর্ হবে; ঘ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর। 

3.  থভবেফরনাফর কম্পাউিার 

৳ ৯৭০০-২৩৪৯০/- 

 

 

ক) ফেজ্ঞাবন SSC ও HSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক 

আে শূন্য) অর্থো নম্বর পদ্ধফর্বর্ প্রবর্যক পরীক্ষাে কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ; খ) 

কম্পাউিারশীপ/বভবেফরনাফর ফেষবে ৬ (ছে) মাবসর প্রফশক্ষণপ্রািবদর অগ্রাফর্কার থদো হবে; গ) 

কফম্পউোর চালনাে প্রফশক্ষণপ্রাি ও পারদশী হবর্ হবে; ঘ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর। 

4.  অফিস সহকারী কাম 

কফম্পউোর অপাবরের  

৳ ৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

ক) থকান স্বীকৃর্ থোড ত/প্রফর্ষ্ঠান হবর্ SSC ও HSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে 

কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) অর্থো নম্বর পদ্ধফর্বর্ প্রবর্যক পরীক্ষাে কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ; 

খ) থকান প তাবে ৩ে ফেভাগ/বেণী/সমমাবনর ফজফপএ গ্রহণব াগ্য নে; গ) কফম্পউোর চালনাে প্রফশক্ষণপ্রাি 

হবর্ হবে; ঘ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর; ি) প্রফর্ ফমফনবে োংলা ২৫ শব্দ এেং ইংবরজী ৩০ শব্দ োইপ 

করার ক্ষমর্া র্থাকবর্ হবে। 

5.  কুক 

৳ ৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

 

ক) থকান স্বীকৃর্ থোড ত/প্রফর্ষ্ঠান হবর্ SSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ 

(দুই দশফমক আে শূন্য) অর্থো নম্বর পদ্ধফর্বর্ কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ; খ) থকান প তাবে ৩ে 

ফেভাগ/বেণী/সমমাবনর ফজফপএ গ্রহণব াগ্য নে; গ) থকান স্বীকৃর্ প্রফর্ষ্ঠান হবর্ থদশী ও ফেবদশী রান্নার 

কাবজ প্রফশক্ষণপ্রাি হবর্ হবে; ঘ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর; ি) োইসাইবকল চালনাে পারদফশ তর্া 

অগ্রাফর্কারব াগ্য। 

6.  টিলার ড্রাইভার 

৳ ৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

ক) SSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) অর্থো 

২ে ফেভাগ; খ) সংফিষ্ট ফেষবে োস্তে অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন ও মেম ড্রাইফভং লাইবসির্ারী হবর্ হবে; গ) 

েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর; ঘ) োইসাইবকল চালনাে পারদফশ তর্া অগ্রাফর্কারব াগ্য। 

7.  ফডপটিউেওবেল 

অপাবরের 

৳ ৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

ক) SSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) অর্থো 

২ে ফেভাগ; খ) সংফিষ্ট ফেষবে োস্তে অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন হবর্ হবে; গ) কাফরগফর ফশক্ষা থে তাড/অনুবমাফদর্ 

প্রফর্ষ্ঠান হবর্ সংফিষ্ট ফেষবে সনদপ্রাি প্রার্থীবদর অগ্রাফর্কার থদো হবে; ঘ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর; 

ি) োইসাইবকল চালনাে পারদফশ তর্া অগ্রাফর্কারব াগ্য। 

8.  ওোকত এফসসবেন্ট 

৳ ৯৩০০-২২৪৯০/-  

 

 

ক) SSC ও HSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) 

এেং ৪ (চার) এর মবে (প্রব াজয থক্ষবত্র) কমপবক্ষ ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) অর্থো নম্বর পদ্ধফর্বর্ 

কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ; খ) ফনম তাণ কাবজ সংফিষ্ট ফেষবে োস্তে অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন ও কাফরগফর ফশক্ষা 

থোড ত/অনুবমাফদর্ প্রফর্ষ্ঠান হবর্ সংফিষ্ট ফেষবে সনদপ্রাি প্রার্থীবদর অগ্রাফর্কার থদো হবে; গ) কফম্পউোর 

পফরচালনাে প্রফশক্ষণপ্রাি ও পারদশী হবর্ হবে; ঘ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর। 

9.  থস্পফসম্যান কাবলক্টর 

৳ ৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

ক) ফেজ্ঞান ফেষবে SSC ও HSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই 

দশফমক আে শূন্য) অর্থো ২ে ফেভাগ; খ) সংফিষ্ট ফেষবে োস্তে অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন হবর্ হবে; গ) েেসসীমা 

অনফর্ক ৩০ েছর; ঘ) োইসাইবকল চালনাে পারদফশ তর্া অগ্রাফর্কারব াগ্য। 
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10.  গ্রািেসম্যান 

৳ ৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

ক) ফেজ্ঞান ফেষবে SSC ও HSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই 

দশফমক আে শূন্য) অর্থো ২ে ফেভাগ; খ) সংফিষ্ট ফেষবে োস্তে অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন হবর্ হবে; গ) েেসসীমা 

অনফর্ক ৩০ েছর; ঘ) োইসাইবকল চালনাে পারদফশ তর্া অগ্রাফর্কারব াগ্য। 

11.  থেফলবিান জবেন্টার 

৳ ৯০০০-২১৮০০/- 

 

 

ক) ফেজ্ঞাবন SSC ও HSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক 

আে শূন্য) এেং ৪ (চার) এর মবে (প্রব াজয থক্ষবত্র) কমপবক্ষ ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) অর্থো নম্বর 

পদ্ধফর্বর্ কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ; খ) সংফিষ্ট ফেষবে োস্তে অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন হবর্ হবে; গ) কাফরগফর 

ফশক্ষা থোড ত/অনুবমাফদর্ প্রফর্ষ্ঠান হবর্ সংফিষ্ট ফেষবে সনদপ্রাি প্রার্থীবদরবক অগ্রাফর্কার থদো হবে; ঘ) 

েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর; ি) োইসাইবকল চালনাে পারদফশ তর্া অগ্রাফর্কারব াগ্য। 

12.  ফনরাপত্তা প্রহরী 

৳ ৮৮০০-২১৩১০/- 

ক) SSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) অর্থো 

নম্বর পদ্ধফর্বর্ কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ; খ) েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর। 

13.  থড্রসার (বভবেফরনাফর 

টিফচং হসফপোল) 

৳ ৮৫০০-২০৫৭০/- 

 

ক) ফেজ্ঞান ফেষবে SSC ও HSC/সমমাবনর পরীক্ষাে ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে কমপবক্ষ ২.৮০ (দুই 

দশমফক আে শূন্য) অর্থো নম্বর পদ্ধফর্বর্ কমপবক্ষ ফির্ীে ফেভাগ; খ) সংফিষ্ট ফেষবে োস্তে 

অফভজ্ঞর্াসম্পন্ন ও থকান স্বীকৃর্ প্রফর্ষ্ঠান হবর্ থভবেফরনাফর থড্রফসং ফেষবে প্রফশক্ষণপ্রাি প্রার্থীবদর 

অগ্রাফর্কার থদো হবে; গ) কফম্পউোর চালনাে প্রফশক্ষণপ্রাি ও পারদশী হবর্ হবে; ঘ) েেসসীমা অনফর্ক 

৩০ েছর। 

14.  স্যইপার 

৳ ৮২৫০-২০০১০/- 

ক) JSC/অষ্টম থেণী/সমমাবনর পাশ; (খ) ফজফপএ ৫ (পাঁচ) এর মবে ২.৮০ (দুই দশফমক আে শূন্য) এেং 

৪ (চার) এর মবে ২.২৫ (দুই দশফমক দুই পাঁচ) এর ফনবচর ফজফপএ/র্তর্ীে ফেভাগ গ্রহণব াগ্য নে; (গ) 

েেসসীমা অনফর্ক ৩০ েছর। 

                                              

                                                                                                                                                                     
                 ১০/০১/২০২২ 

                 (থমা. ফসরাজুল ইসলাম র্ালুকদার) 

                   থরফজস্ট্রার 


