ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়
ন োয়োখোলী-৩৮১৪
ন োবিপ্রবি/নেজি/সং-শো/কব /৮৯/২০১৮/১৭১২(১)

১৫ িো য়
ু োবে ২০১৮

ব য়য়োগ বিজ্ঞবি
ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়য়র ব য়নোি কর্কর্ম
ম ো পয়দ্ স্থোয়ী ও শূ যপদ্সর্ূহ পূরয়ের লয়যয
িবের্ম নযোগ্যর্োসম্পন্ন িোাংলোয়দ্য়শর োগ্বরকয়দ্র ব কট হয়র্ দ্রখোস্ত আহ্বো করো যোয়ে:
ক্রবর্ক

01.

02

পয়দ্র োর্, নির্
২০১৫)

নেল (জোর্ীয় নির্

নরক্তজস্ট্রোর
নেড-০৩,
নেল ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০

পরীযো ব য়ন্ত্রক
নেড-০৩, নেল ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০

নেল

পয়দ্র
সাংখযো

বশযোগ্র্ নযোগ্যর্ো ও অবিজ্ঞর্ো

০১টট

বশযোগ্র্ নযোগ্যর্ো: স্নোর্ক সম্মো সহ
¯স্নোর্য়কোত্তর বডবে/পোস নকোয়স ম ¯ স্নোর্ক ও ¯
স্নোর্য়কোত্তর বডবে, ¯ স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর
পযোয়য়
ম
ূয পয়য বির্ীয় নেেী/ক্তজবপএ-২.৫০
থোকয়র্ হয়ি। ¯ স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর বডবে
পযোয়য়র
ম
নয নকো একটটয়র্ িো উিয়টটয়র্
প্রথর্ নেেী/ক্তজবপএ-৩.০ প্রোপ্তয়দ্র এিাং
বপএইচবড বডবেধোরীয়দ্র অেোবধকোর নদ্য়ো
হয়ি। এসএসবস ও এইচএসবসয়র্ বির্ীয়
বিিোগ্/ক্তজবপএ-২.৫০ থোকয়র্ হয়ি।

০১টট

অবিজ্ঞর্োাঃ বিশ্ববিদ্যোলয়য় বশযো/প্রশোস
সাংক্রোন্ত কোয়জ কর্পয়য ১৫ িছয়রর
অবিজ্ঞর্ো, র্ন্ময়ধয নকো
বিশ্ববিদ্যোলয়য়
নডপুটট নরক্তজস্ট্রোর বহয়সয়ি/সর্পযোয়য়
ম
৫
িছয়রর অবিজ্ঞর্ো থোকয়র্ হয়ি। িয়স ূয র্র্
৪৫ িছর।
বশযোগ্র্ নযোগ্যর্োাঃ
স্নোর্ক সম্মো সহ ¯
স্নোর্য়কোত্তর বডবে/পোস নকোয়স ম ¯ স্নোর্ক ও
স্নোর্য়কোত্তর বডবে, স্নোর্ক ও স্নোর্য়কোত্তর
পযোয়য়
ম
ূয পয়য বির্ীয় নেেী/ক্তজবপএ-২.৭৫
থোকয়র্ হয়ি। ¯ স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর বডবে
পযোয়য়র
ম
নয নকো একটটয়র্ িো উিয়টটয়র্
প্রথর্ নেেী/ক্তজবপএ-৩.০ প্রোপ্তয়দ্র এিাং
বপএইচবড বডবেধোরীয়দ্র অেোবধকোর নদ্য়ো
হয়ি। এসএসবস ও এইচএসবসয়র্ কর্পয়য
বির্ীয় বিিোগ্/ক্তজবপএ-২.৫০ থোকয়র্ হয়ি।
অবিজ্ঞর্োাঃ নকো বিশ্ববিদ্যোলয়/বশযো নিোয়ডম
পরীযো সাংক্রোন্ত কোয়জ কর্পয়য ১৫ িছয়রর
অবিজ্ঞর্ো, র্ন্ময়ধয উপ-পরীযো ব য়ন্ত্রক
বহয়সয়ি নকো
বিশ্ববিদ্যোলয়/বশযো নিোয়ডম

03

04

পবরচোলক (অথ ও
ম বহসোি)
নেড-০৩, নেল ৫৬,৫০০-৭৪,৪০০

সহকোরী পবরচোলক (অথ ও
ম বহসোি)
(নেড-৭র্, নেল ২৯,০০০-৬৩,৪১০)

০১টট

০১টট

কর্পয়য ৫ িছয়রর অবিজ্ঞর্ো থোকয়র্ হয়ি।
িয়স ূয র্র্ ৪৫ িছর হয়র্ হয়ি।
বশযোগ্র্ নযোগ্যর্োাঃ ৪ িছর নর্য়োদ্ী বিবিএসহ
এর্বিএ/৩-৪ িছর নর্য়োদ্ী বিকর্ অ োসসহ
ম
এর্কর্/পোস নকোয়স ম বিকর্ এিাং এর্কর্, ¯
স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর পযোয়য়
ম বির্ীয় নেেী/
ক্তজবপএ-২.৫০ থোকয়র্ হয়ি। এসএসবস ও
এইচএসবসয়র্
কর্পয়য
বির্ীয়
বিিোগ্/ক্তজবপএ ২.৭৫ থোকয়র্ হয়ি। বি. দ্র. ক.
বসএ/আইবসএর্এ
বডবে
অজম কোরীয়ক
অেোবধকোর নদ্য়ো হয়ি।
খ. ¯ স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর বডবে পযোয়য়
ম নয
নকো
একটটয়র্ িো উিয়টটয়র্ প্রথর্
নেেী/ক্তজবপএ-৩.০ প্রোপ্তয়দ্র অেোবধকোর নদ্য়ো
হয়ি।
অবিজ্ঞর্োাঃ অথ/বহসোি/িোয়জট
ম
ও সাংবিষ্ট
অ যো য
কোয়জ
সরকোরী/স্বোয়ত্তশোবসর্
প্রবর্ষ্ঠোয় /বিশ্ববিদ্যোলয়য়
কর্পয়য
১৫
িছয়রর অবিজ্ঞর্ো থোকয়র্ হয়ি র্ন্ময়ধয নকো
বিশ্ববিদ্যোলয়য় নডপুটট কম্পয়রোলোর/উপ
পবরচোলক, অথ ম ও বহসোি, িো সর্পযোয়য়
ম
(বহসোি সাংক্রোন্ত) পয়দ্ কর্পয়য ৫ িছয়রর
অবিজ্ঞর্ো থোকয়র্ হয়ি। িয়স ূয র্র্ ৪৫
িছর।
বশযোগ্র্ নযোগ্যর্োাঃ ৪ িছর নর্য়োদ্ী
বিবিএ/এর্বিএ/৩ িছর নর্য়োদ্ী বিকর্
অ োসসহ
ম
এর্কর্/পোস নকোয়স ম বিকর্ এিাং
এর্কর্; ¯ স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর পযোয়য়
ম
বির্ীয় নেেী/ক্তজবপএ-২.৭৫ থোকয়র্ হয়ি।
এসএসবস ও এইচএসবসয়র্ কর্পয়য বির্ীয়
বিিোগ্/ক্তজবপএ ২.৭৫ থোকয়র্ হয়ি।
বি.দ্র.
ক.
বসএ/আইবসএর্এ
বডবে
অজম কোরীয়ক অেোবধকোর নদ্য়ো হয়ি। খ. ¯
স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর বডবে পযোয়য়
ম নয নকো
একটটয়র্ প্রথর্ নেেী/ক্তজবপএ-৩.০ প্রোপ্তয়দ্র
অেোবধকোর নদ্য়ো হয়ি।

05

সহকোরী লোইয়েরীয়ো
(নেড-৭র্, নেল ২৯,০০০-৬৩,৪১০)

০১টট

অবিজ্ঞর্োাঃ
অথ/বহসোি/িোয়জট
ম
সাংবিষ্ট
কোয়জ
সরকোরী/স্বোয়ত্তশোবসর্
প্রবর্ষ্ঠোয় /বিশ্ববিদ্যোলয়য় কর্কর্ম
ম ো বহয়সয়ি ৫
িছয়রর অবিজ্ঞর্ো থোকয়র্ হয়ি । িয়স অ ূযধ ম
৩৫ িছর।
বশযোগ্র্ নযোগ্যর্ো ঃাঃ লোইয়েরী সোয়য়য়ে ৪
িছর নর্য়োদ্ী
¯ স্নোর্কসহ স্নোর্য়কোত্তর
বডবে/লোইয়েরী সোয়য়য়ে ৩ িছর নর্য়োদ্ী
সম্মো সহ ¯ স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর / লোইয়েরী

সোয়য়য়ে ¯ স্নোর্য়কোত্তর; ¯œঃোর্ক ও ¯
স্নোর্য়কোত্তর
পযোয়য়
ম
ূয র্র্
বির্ীয়
নেেী/ক্তজবপএ-২.৭৫ থোকয়র্ হয়ি। লোইয়েরী
সোয়য়য়ে ¯ স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর পযোয়য়র
ম
নয
নকো
একটটয়র্ প্রথর্ নেেী/ক্তজবপএ-৩.০
প্রোপ্তয়দ্র অেোবধকোর নদ্য়ো হয়ি। এসএসবস ও
এইচএসবসয়র্
কর্পয়য
বির্ীয়
বিিোগ্/ক্তজবপএ ২.৭৫ থোকয়র্ হয়ি।

06

সহকোরী প্রয়কৌশলী (বসবিল)
(নেড-৯র্, নেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০)

০১টট

07

একোউন্টস অবিসোর
(নেড-৯র্, নেল: ২২,০০০-৫৩,০৬০)

০১টট

08

কযোটোলগ্োর
(নেড-১০, নেল ১৬,০০০-৩৮,৬৪০)

০১টট

অবিজ্ঞর্োাঃ
নকো
সরকোরী/স্বোয়ত্তশোবসর্
প্রবর্ষ্ঠো /বিশ্ববিদ্যোলয়য় লোইয়েরীয়র্ কর্কর্ম
ম ো
বহয়সয়ি ৫ িছয়রর অবিজ্ঞর্ো থোকয়র্ হয়ি।
িয়স অ ূযধ ৩৫
ম
িছর।
বশযোগ্র্ নযোগ্যর্ো: ক. বিএসবস ইক্তিব য়োবরাং
(বসবিল)-এ বডবে।
প্রথর্
নেেী/ক্তজবপএ-৩.০
প্রোপ্ত
বডবেধোরী/এর্এস বডবে িো দ্ীর্য়র্য়োদ্ী
ম
উচ্চর্র প্রবশযেপ্রোপ্ত প্রোথীয়দ্র অেোবধকোর
নদ্য়ো হয়ি। এসএসবস ও এইচএসবসয়র্
কর্পয়য বির্ীয় নেেী/ক্তজবপএ ২.৭৫ থোকয়র্
হয়ি।
বশযোগ্র্ নযোগ্যর্োাঃ ৪ িছর নর্য়োদ্ী বিবিএ
সহএর্বিএ/৩ িছর নর্য়োদ্ী বিকর্ অ োসসহ
ম
এর্কর্/পোস নকোয়স ম বিকর্ এিাং এর্কর্; ¯
স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর পযোয়য়
ম
বির্ীয়
নেেী/ক্তজবপএ-২.৭৫ থোকয়র্ হয়ি। এসএসবস
ও
এইচএসবসয়র্
কর্পয়য
বির্ীয়
বিিোগ্/ক্তজবপএ ৩.০ থোকয়র্ হয়ি।
বি.দ্র.
ক.
বসএ/আইবসএর্এ
বডবে
অজম কোরীয়ক অেোবধকোর নদ্য়ো হয়ি। খ. ¯
স্নোর্ক ও ¯ স্নোর্য়কোত্তর বডবে পযোয়য়
ম নয নকো
একটটয়র্ প্রথর্ নেেী/ক্তজবপএ-৩.০ প্রোপ্তয়দ্র
অেোবধকোর নদ্য়ো হয়ি।
বশযোগ্র্ নযোগ্যর্োাঃ লোইয়েরী সোয়য়য়ে বির্ীয়
নেেীর/ক্তজবপএ-২.৫০ ¯ স্নোর্কসহ বডয়লোর্ো
বডবে। এসএসবস ও এইচএসবসয়র্ কর্পয়য
বির্ীয় বিিোগ্/ক্তজবপএ ২.৫০ থোকয়র্ হয়ি।
স্নোর্ক (অ োস)ম সহ বির্ীয় নেেীয়র্ লোইয়েরী
সোয়য়য়ে
স্নোর্য়কোত্তর
বডবেধোরীয়দ্র
অেোবধকোর নদ্য়ো হয়ি।

ব য়দ্মবশকো:

1.
উপয়রোি কর্কর্ম
ম ো পয়দ্ ০১ াং হয়র্ ০৩ াং এর নযয়ে আগ্োর্ী ২৫ নিিরুয়োবর ২০১৮ এিাং ০৪ াং হয়র্ ০৮
াং এর নযয়ে ০৬ নিিরুয়োবর ২০১৮ এর র্য়ধয (অবিস চলোকোলী সর্য়) ব নস্বোযরকোরী িরোির আয়িদ্ কোরীয়দ্রয়ক
৮ নসট আয়িদ্ (িোয়য়োডোটো, জোর্ীয় পবরচয়পে, পোসয়পোটম সোইজ ২ কবপ ছবি এিাং নযোগ্যর্ো ও অবিজ্ঞর্োর

সোটটম বিয়কয়টর সর্যোবয়র্ িয়টোকবপসহ) A4 সোইজ খোয়র্ জর্ো বদ্য়র্ হয়ি। উি র্োবরয়খর পর নকো আয়িদ্ েহে করো
হয়ি ো।
2.

কর্কর্ম
ম ো (০৬ াং হয়র্ ০৮ াং পযন্ত)
ম পয়দ্ আয়িদ্ কোরীয়দ্র িয়সসীর্ো অ ূযধ ৩০
ম
িছর।

3.

অিযন্তরীে প্রোথীয়দ্র নযয়ে িয়সসীর্ো বশবথল করো নযয়র্ পোয়র।

4.
কর্কর্ম
ম ো পয়দ্ আেহী প্রোথীয়দ্রয়ক বিশ্ববিদ্যোলয়য়র ওয়য়িসোইট (www.nstu.edu.bd) নথয়ক
িরর্ সাংেহ কয়র আয়িদ্ করয়র্ হয়ি।

ব ধোবরর্
ম
আয়িদ্

5.

চোকবররর্ প্রোথীগ্েয়ক অিশযই যথোযথ কর্তপ
ম য়যর র্োধযয়র্ আয়িদ্ করয়র্ হয়ি।

6.

সরকোরী বিবধ নর্োর্োয়িক র্ুক্তিয়যোদ্ধো নকোটো সাংরযে করো হয়ি।

7.

প্রয়র্যক প্রোথীয়ক খোয়র্র উপর র্োাঁর োর্-টিকো ো ও প্রোবথর্ম পয়দ্র োর্ স্পষ্টোযয়র বলখয়র্ হয়ি।

8.
আয়িদ্ কোরীয়দ্রয়ক অেেী িযোাংক বল., ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয় শোখো, বহসোি ম্বর ৭৪৯৬
এর বিপরীয়র্ ০১ াং হয়র্ ০৩ াং পয়দ্র জ য ১২০০.০০ (এক হোজোর দ্রইুশর্) টোকো, ০৪ াং হয়র্ ০৮ াং পয়দ্র জ য
৮০০.০০ (আটশর্) টোকোর িযোাংক ড্রোিট অথিো নপ-অডমোর (অয়িরর্য়যোগ্য) আয়িদ্য় র সোয়থ জর্ো বদ্য়র্ হয়ি।
9.
অসম্পূে মও র্রুটটপূে মআয়িদ্ িোবর্ল িয়ল গ্েয হয়ি। আয়িদ্ েহে িো িোবর্ল বিষয়য় কর্তপ
ম য়যর বসদ্ধোন্ত
চূ ড়োন্ত িয়ল বিয়িবচর্ হয়ি।
10.

পরীযোয় অাংশেহয়ের জয় য প্রোথীয়ক নকো টটএ/বডএ প্রদ্ো করো হয়ি ো।

11.
িবের্ম পদ্ পূরয়ের নযয়ে ন োয়োখোলী বিজ্ঞো
সরকোরী ব য়র্ ও আ ুষ্ঠোব কর্ো অ ুসরে করো হয়ি।

ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়য়র ব য়য়োগ্ বিবধ এিাং প্রয়যোজয অ যো য

প্রয়িসর নর্ো: র্বর্ ুল হক
নরক্তজস্ট্রোর
ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়

