ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়
ন োয়োখোলী-৩৮১৪

ন োবিপ্রবি/নেক্তি/সং-শো/কব /৮৯/২০১৮/১৭১২(১)

১৫ িো ুয়োবে ২০১৮

নিয় োগ নিজ্ঞনি
ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়য়ে ব য়নোি কর্চোেী
ম
পয়দ্ স্থোয়ী ও শূ যপদ্সর্ূহ পূেয়েে লয়যয
িবেতম নযোগ্যতোসম্পন্ন িোংলোয়দ্য়শে োগ্বেকয়দ্ে ব কট হয়ত দ্েখোস্ত আহ্বো কেো যোয়ে:

ক্রবর্ক পয়দ্ে োর্, নিত নেল
(িোতীয় নিত নেল
২০১৫)
01
প্রধো সহকোেী কোর্
কম্পম্পউটোে অপোয়েটে
(নেড-১১, নেল ১২,৫০০৩০,২৩০)

পয়দ্ে
সংখযো

কম্পম্পউটোে অপোয়েটে
(নেড-১১, নেল: ১২,৫০০৩০,২৩০)

০২টট

02

০২টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো ও অবিজ্ঞতো

নযোগ্যতো ঃ
ক) ¯œঃোতক বডবে; সিস্তয়ে
ম
বিতীয় বিিোগ্/নেেী/ক্তিবপএ২.৫০। িোংলো ও ইংয়েিীয়ত কম্পম্পউটোয়ে কোি কেোে
সযর্তো ও স দ্ আিশযক।
অবিজ্ঞতো: ব ¤œর্ো সহকোেী/সর্র্োয় ে পয়দ্ কর্পয়য
৪ িছয়েে অবিজ্ঞতো থোকয়ত হয়ি।
খ) ¯œঃোতয়কোত্তে বডবে; সিস্তয়ে
ম
বিতীয়
বিিোগ্/নেেী/ক্তিবপএ-২.৫০ থোকয়ত হয়ি; কম্পম্পউটোে
অপোয়েশয় সযর্তো ও স দ্ থোকয়ল আয়িদ্ কেয়ত
পোেয়ি ।
নকো সেকোেী/স্বোয়ত্তশোবসত প্রবতষ্ঠোয় /বিশ্ববিদ্যোলয়য়/
প্রবথতযশো নিসেকোেী িোবেক্তিযক প্রবতষ্ঠোয় অবিস
র্যোয় িয়র্ন্ট নপ্রোেোয়র্ অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে নদ্য়ো
নযয়ত পোয়ে।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ ক) ¯œঃোতক বডবে; সিস্তয়ে
ম
বিতীয়
বিিোগ্/নেেী/ক্তিবপএ-২.৫০। িোংলো ও ইংয়েিীয়ত
কম্পম্পউটোয়ে কোি কেোে সযর্তো ও স দ্ আিশযক।
অবিজ্ঞতো: ব ¤œর্ো সহকোেী/সর্র্োয় ে পয়দ্ কর্পয়য
৪ িছয়েে অবিজ্ঞতো থোকয়ত হয়ি।
খ) ¯œঃোতয়কোত্তে বডবে; সিস্তয়ে
ম
বিতীয়
বিিোগ্/নেেী/ক্তিবপএ-২.৫০ থোকয়ত হয়ি; কম্পম্পউটোে
অপোয়েশয় সযর্তো ও স দ্ থোকয়ল আয়িদ্ কেয়ত
পোেয়ি ।

03

04

পোয়সো ম োল অবিসোে
(নেড-১১, নেল: ১২,৫০০৩০,২৩০)

লযোি নটকব বশয়ো
(নেড-১১, নেল: ১২,৫০০৩০,২৩০)

০২টট

০৩টট

নকো সেকোেী/স্বোয়ত্তশোবসত প্রবতষ্ঠোয় /বিশ্ববিদ্যোলয়য়/
প্রবথতযশো নিসেকোেী িোবেক্তিযক প্রবতষ্ঠোয় অবিস
র্যোয় িয়র্ন্ট নপ্রোেোয়র্ অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে নদ্য়ো
নযয়ত পোয়ে।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ ক) ¯œঃোতক বডবে; সিস্তয়ে
ম
বিতীয়
বিিোগ্/নেেী/ক্তিবপএ-৩.০। িোংলো ও ইংয়েক্তিয়ত
কম্পম্পউটোয়ে কোি কেোে দ্যতো অতযোিশযক।
খ) ¯œঃোতয়কোত্তে বডবে; সিস্তয়ে
ম
বিতীয়
বিিোগ্/নেেী/ক্তিবপএ-২.৫০ থোকয়ত হয়ি; কম্পম্পউটোে
অপোয়েশয় সযর্তো ও স দ্ থোকয়ল আয়িদ্ কেয়ত
পোেয়ি ।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ
১. কর্পয়য পোাঁচ িছয়েে কোয়িে অবিজ্ঞতোসহ বিএসবস
পোশ।
২. সংবিষ্ট লযোিয়েটেীয়ত প্রবশযেপ্রোপ্ত ও অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে
নিলোয় বশযোগ্ত নযোগ্যতো বশবথল কেো নযয়ত পোয়ে।
৩. এসএসবস ও এইচএসবসয়ত বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.৫০
থোকয়ত হয়ি।
অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট লযোয়িে কোয়িে অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে
অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি।

05

সহকোেী ইর্োর্
(নেড-১১, নেল: ১২,৫০০৩০,২৩০)

০১টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ ১. সেকোে অ ুয়র্োবদ্ত নকো নিোডম/বিশ্ববিদ্যোলয়
হয়ত সিস্তয়ে
ম
কর্পয়য বিতীয় বিিোগ্/নেেী সহ িোক্তিল পোশ। ২.
নকোেআয় হোয়িিগ্েয়ক অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি। অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট
কোয়ি কর্পয়য ৪ িছয়েে িোস্তি কর্ অবিজ্ঞতো।
ম
অথিো কোবর্ল পোশ।

06

কযোবশয়োে
(নেড-১১, নেল: ১২,৫০০৩০,২৩০)

০১টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ কর্োয়স বিতীয়
ম
নেেী/ক্তিবপএ-২.৫০
সহ ¯œঃোতক বডবে। এসএসবস ও এইচএসবসয়ত বিতীয়
বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.৫০ থোকয়ত হয়ি। িোংলো ও ইংয়েক্তিয়ত
কম্পম্পউটোয়ে কোি কেোে সযর্তো ও স দ্ আিশযক।
কর্োয়স বিতীয়
ম
নেেী/ক্তিবপএ-২.৫০ সহ ¯œঃোতয়কোত্তে
বডবেধোেীয়দ্ে অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি। এসএসবস ও
এইচএসবসয়ত বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.৫০ থোকয়ত হয়ি।

07
কোয সহকোেী
ম
(নেড-১৩তর্, নেল:
১১,০০০-২৬,৫৯০)

০১টট

অবিজ্ঞতো: এবসস্ট্যোন্ট একোউন্টযোন্ট পয়দ্ কর্পয়য ৩
িছয়েে অবিজ্ঞতো।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ
১. সিস্তয়ে
ম
বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.৫০ সহ এইচএসবস
পোশ। বসবিল ক স্ট্রোকশয় সংবিষ্ট প্রবশযে প্রোপ্ত হয়ত
হয়ি।
২. বসবিল ক স্ট্রোকশয় ২ িছয়েে নেড নকোসধোেী
ম
ও
অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি।

08

09

10

11

12

13

োস (পু
ম রুষ)
(নেড-১৩তর্, নেল:
১১,০০০-২৬,৫৯০)
একোউ য়টন্ট এবসসয়টন্ট
(নেড-১৩তর্, নেল:
১১,০০০-২৬,৫৯০)

০১টট

০১টট

ড্রোইিোে
(নেড-১৫তর্, নেল:
৯,৭০০-২৩,৪৯০)

০১টট

ব ¤œর্ো সহকোেী কোর্
কম্পম্পউটোে অপোয়েটে
(নেড-১৬তর্, নেল:
৯,৩০০-২২,৪৯০)
িয়টোেোিোে
(নেড-১৬তর্, নেল:
৯,৩০০-২২,৪৯০)

০৪টট

নসবর্ োে লোইয়েেী
এবসসয়টন্ট
(নেড-১৬তর্, নেল:
৯,৩০০-২২,৪৯০)

০১টট

০১টট

০২টট

14
নকয়োেয়টকোে
(নেড-১৬তর্, নেল:
৯,৩০০-২২,৪৯০)

অবিজ্ঞতো: ড্রোইবিং এ কর্পয়য ৩ িছয়েে অবিজ্ঞতো
থোকয়ত হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো: সিস্তয়ে
ম
বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ-২.২৫
সহ কর্পয়য এইচএসবস পোশ। িোংলো ও ইংয়েিীয়ত
কম্পম্পউটোয়ে কোি কেোে সযর্তো ও স দ্ আিশযক।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.২৫ সহ
এইচএসবস/সর্র্ো পোশ এিং নকো স্বীকৃত প্রবতষ্ঠো হয়ত
িয়টোেোবি বিষয়য় সোটটম বিয়কট থোকয়ত হয়ি ।
অবিজ্ঞতো: নকো সেকোেী/স্বোয়ত্তশোবসত
প্রবতষ্ঠো /বিশ্ববিদ্যোলয়য় িয়টোেোবি কোয়ি কর্পয়য ৩
িছয়েে অবিজ্ঞতো থোকয়ত হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.২৫ সহ
এইচএসবস/সর্র্ো পোশসহ সংবিষ্ট বিষয়য় সোটটম বিয়কট
নকোস সম্পন্ন
ম
হয়ত হয়ি অথিো সংবিষ্ট কোয়ি ০২ িছয়েে
অবিজ্ঞতো।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.২৫ সহ
এইচএসবস/সর্র্ো পোশ।

ইয়লবিবশয়ো
(নেড-১৭তর্, নেল:
৯,০০০-২১,৮০০)

অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে
নদ্য়ো হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো: প্রোথীয়ক এসএসবস পোশ হয়ত হয়ি।
বিদ্ুযবতক কোয়ি লোইয়সন্স প্রোপ্ত। দ্ুই িছয়েে নেড নকোস ম
থোকয়ল অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি। ৫ িছয়েে অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে
নযয়ে বশযোগ্ত নযোগ্যতো বশবথল কেো নযয়ত পোয়ে।

নর্শ
(নেড-১৭তর্, নেল:
৯,০০০-২১,৮০০)

অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি ৩ িছয়েে অবিজ্ঞতো থোকয়ত
হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো: ১. এসএসবস পোশ হয়ত হয়ি। ২.
কোবেগ্েী বশযো নিোডম নথয়ক সংবিষ্ট বিষয়য় ২ িছয়েে নেড
নকোস থোকয়ল
ম
অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি। ৩. পোাঁচ িছয়েে

০১টট
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বশযোগ্ত নযোগ্যতো: োবসংম এ বডয়লোর্ো বডবে। োবসংম এ
¯œঃোতক বডবেধোেীয়দ্ে অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি।
অবিজ্ঞতো: োবসংম এে কোয়ি কর্পয়য ২ িছয়েে
অবিজ্ঞতো থোকয়ত হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ কর্োয়স বিতীয়
ম
নেেী/ক্তিবপএ ২.৫০
সহ ¯œঃোতক বডবে। এসএসবস ও এইচএসবসয়ত বিতীয়
বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.৫০ থোকয়ত হয়ি। িোংলো ও ইংয়েক্তিয়ত
কম্পম্পউটোয়ে কোি কেোে সযর্তো আিশযক।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ ১. অষ্টর্ নেেী পোশ, ২. ড্রোইবিং এ
নহিী লোইয়সন্স ও লগ্িুক নলখোে নযোগ্যতো থোকয়ত হয়ি।

০১টট

অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে নযয়ে বশযোগ্ত নযোগ্যতো বশবথল কেো
নযয়ত পোয়ে।

17

পোম্প অপোয়েটে
(নেড-১৭তর্, নেল:
৯,০০০-২১,৮০০)

০১টট

অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি ৩ িছয়েে অবিজ্ঞতো থোকয়ত
হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো: ১. এসএসবস পোশ। ২. পোাঁচ িছয়েে
অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে নযয়ে বশযোগ্ত নযোগ্যতো বশবথল কেো
নযয়ত পোয়ে।
অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি ২ িছয়েে অবিজ্ঞতো।

০১টট

18
িয়টোকবপ নর্বশ
অপোয়েটে
(নেড-১৭তর্, নেল:
৯,০০০-২১,৮০০)

19

লোইয়েেী এয়ট য়ডন্ট
(নেড-১৭তর্, নেল:
৯,০০০-২১,৮০০)

21

অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে
নদ্য়ো হয়ি।
০২টট

০১টট

20
লযোি/সোইিোে নসন্টোে
এয়ট য়ডন্ট
(নেড-১৮তর্, নেল:
৮,৮০০-২০,২৯০)
নর্বডয়কল এয়ট য়ডন্ট
(র্বহলো)
(নেড-১৮তর্, নেল:
৮,৮০০-২০,২৯০)

বশযোগ্ত নযোগ্যতো: ১. এসএসবস পোশ হয়ত হয়ি। ২.
কোবেগ্েী বশযো নিোডম নথয়ক সংবিষ্ট বিষয়য় নেড নকোস ম
থোকয়ত হয়ি।

০১টট

22

এয়ট য়ডন্ট (নগ্স্ট্ হোউি)
(নেড-১৮তর্, নেল:
৮,৮০০-২০,২৯০)

০১টট

23

লোই র্যো
(নেড-১৮তর্, নেল:
৮,৮০০-২০,২৯০)

০১টট

24

লযোি এয়ট য়ডন্ট
(নেড-১৮তর্, নেল:
৮,৮০০-২০,২৯০)

০৬টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ ২.২৫ সহ
এইচএসবস/সর্র্ো পোশসহ সংবিষ্ট বিষয়য় সোটটম বিয়কট
নকোস সম্পন্ন
ম
হয়ত হয়ি।
অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি ০২ িছয়েে অবিজ্ঞতো।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো: এসএসবস ও এইচএসবসয়ত কর্পয়য
ক্তিবপএ ২.২৫ সহ এইচএসবস পোশ।
অবিজ্ঞতো:সংবিষ্ট কোয়ি অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে
নদ্য়ো হয়ি।

বশযোগ্ত নযোগ্যতো: এসএসবস ও এইচএসবসয়ত কর্পয়য
ক্তিবপএ ২.২৫ সহ এইচএসবস পোশ।
অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে
নদ্য়ো হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো: বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ-২.২৫ সহ
এসএসবস/সর্র্ো পোশ। অবিজ্ঞতো: সংবিষ্ট কোয়ি ০২
িছয়েে অবিজ্ঞতো।
অথিো বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ-২.২৫ সহ এইচএসবস পোশ।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ ১. অষ্টর্ নেেী পোশ। ২. সেকোে
অ ুয়র্োবদ্ত বশযো প্রবতষ্ঠো নথয়ক সংবিষ্ট বিষয়য় নেড
নকোস অথিো
ম
নটবলয়িো লোই র্যো কোয়ি ৩ িছয়েে
কোয়িে অবিজ্ঞতো।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো ঃ ১. এসএসবস ও এইচএসবসয়ত
কর্পয়য ক্তিবপএ ২.২৫ সহ বিজ্ঞো বিিোয়গ্ এইচএসবস
পোশ।

25

26

পবেেন্নতো কর্ী
(নেড-২০তর্, নেল:
৮,২৫০-২০,০১০)
সহকোেী িোিুবচম
(নেড-২০তর্, নেল:
৮,২৫০-২০,০১০)

27

28

29

30

িুক িোইন্ডোে
(নেড-২০তর্, নেল:
৮,২৫০-২০,০১০)
নগ্ইট বকপোে
(নেড-২০তর্, নেল:
৮,২৫০-২০,০১০)
অবিস সহোয়ক
(নেড-২০তর্, নেল:
৮,২৫০-২০,০১০)
ব েোপত্তো প্রহেী
(নেড-২০তর্, নেল:
৮,২৫০-২০,০১০)

০২টট

সংবিষ্ট কোয়ি অবিজ্ঞ প্রোথীয়দ্ে অেোবধকোে নদ্য়ো হয়ি।
বশযোগ্ত নযোগ্যতো: অষ্টর্ নেেী পোশ।

০২টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো: অষ্টর্ নেেী পোশ।

০১টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো: অষ্টর্ নেেী পোশ।
অবিজ্ঞতো: িুক িোউক্তন্ডং কোয়ি ৩ িছয়েে অবিজ্ঞতো।

০১টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো: বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ-২.২৫ সহ
এসএসবস/সর্র্ো পোশ।

০৫টট

বশযোগ্ত নযোগ্যতো: বিতীয় বিিোগ্/ক্তিবপএ-২.২৫ সহ
এসএসবস/সর্র্ো পোশ।

১০টট

নযোগ্যতো: নস োিোবহ ীে অিসেপ্রোপ্ত সদ্সয ও বিক্তিবি’ে
অিসেপ্রোপ্ত সদ্সয ও আ সোে িোবহ ীে সদ্সয।
অবিজ্ঞতো: উবিবখত িোবহ ীয়ত চোকবেে অবিজ্ঞতোে স দ্
থোকয়ত হয়ি। নিৌিদ্োেী অপেোয়ধে ি য আদ্োলত কতৃক
ম
ৃ
সোিোপ্রোপ্ত ও সংবিষ্ট িোবহ ী কতক
ম নকো অপেোধ িো
শৃঙ্খলো িয়েও ি য নকো ধেয়েে শোক্তস্ত প্রোপ্তয়দ্ে আয়িদ্
েহেয়যোগ্য হয়ি ো। নস োিোবহ ীে অিসেপ্রোপ্ত ও বিক্তিবি’
ে অিসেপ্রোপ্ত সদ্সযয়দ্ে িয়স অ ূযধ ৪০
ম হয়ত হয়ি এিং
আ সোে িোবহ ীে সদ্সযয়দ্ে িয়স অ ূযধ ৩০
ম
হয়ত হয়ি।

ব য়দ্ম বশকো ঃ

1.
উপয়েোি কর্চোেী
ম
পয়দ্ আগ্োর্ী ১ নিিররুয়োবে ২০১৮ এে র্য়ধয (অবিস চলোকোলী সর্য়)
ব নস্বোযেকোেী িেোিে আয়িদ্ কোেীয়দ্েয়ক ৮ নসট আয়িদ্ (িোয়য়োডোটো, িোতীয় পবেচয়পে, পোসয়পোটম
সোইি ২ কবপ ছবি এিং নযোগ্যতো ও অবিজ্ঞতোে সোটটম বিয়কয়টে সতযোবয়ত িয়টোকবপসহ) অ৪ সোইি খোয়র্
ির্ো বদ্য়ত হয়ি। উি তোবেয়খে পে নকো আয়িদ্ েহে কেো হয়ি ো।
2.

কর্চোেী
ম
পয়দ্ আয়িদ্ কোেীয়দ্ে িয়সসীর্ো অ ূযধ ৩০
ম
িছে।

3.

অিযন্তেীে প্রোথীয়দ্ে নযয়ে িয়সসীর্ো প্রয়যোিয হয়ি ো এিং শতম বশবথলয়যোগ্য।

4.
কর্চোেী
ম
পয়দ্ আেহী প্রোথীয়দ্েয়ক বিশ্ববিদ্যোলয়য়ে ওয়য়িসোইট (www.nstu.edu.bd) নথয়ক
ব ধোবেত
ম
আয়িদ্ িের্ সংেহ কয়ে আয়িদ্ কেয়ত হয়ি।
5.

চোকবেেত প্রোথীগ্েয়ক যথোযথ কতৃপ
ম য়যে র্োধযয়র্ আয়িদ্ কেয়ত হয়ি।

6.

সেকোেী বিবধ নর্োতোয়িক র্ুক্তিয়যোদ্ধো নকোটো সংেযে কেো হয়ি।

7.

প্রয়তযক প্রোথীয়ক খোয়র্ে উপে তোাঁে োর্-টিকো ো ও প্রোবথতম পয়দ্ে োর্ স্পষ্টোযয়ে বলখয়ত হয়ি।

8.
আয়িদ্ কোেীয়দ্েয়ক অেেী িযোংক বল., ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয় শোখো, বহসোি
ম্বে ৭৪৯৬ এে বিপেীয়ত ০১ ং হয়ত ১৪ ং (নেড-১১ হয়ত নেড-১৬) পয়দ্ে ি য ৫০০.০০ (পোাঁচশত)
টোকো এিং ১৫ ং হয়ত ৩০ ং (নেড-১৭ হয়ত নেড-২০) পয়দ্ে ি য ৩০০.০০ (বত শত) টোকোে িযোংক
ড্রোিট অথিো নপ-অডমোে (অয়িেতয়যোগ্য) আয়িদ্য় ে সোয়থ ির্ো বদ্য়ত হয়ি।
9.
অসম্পূে ও
ম তররুটটপূে আয়িদ্
ম
িোবতল িয়ল গ্েয হয়ি। আয়িদ্ েহে িো িোবতল বিষয়য় কতৃপ
ম য়যে
বসদ্ধোন্ত চূ ড়োন্ত িয়ল বিয়িবচত হয়ি।
11.

পেীযোয় অংশেহয়েে িয় য প্রোথীয়ক নকো টটএ/বডএ প্রদ্ো কেো হয়ি ো।

12.
িবেতম পদ্ পূেয়েে নযয়ে ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়য়ে ব য়য়োগ্ বিবধ এিং প্রয়যোিয
অ যো য সেকোেী ব য়র্ ও আ ুষ্ঠোব কতো অ ুসেে কেো হয়ি।

প্রয়িসে নর্ো: র্বর্ ুল হক
নেক্তিস্ট্রোে
ন োয়োখোলী বিজ্ঞো ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যোলয়

