
বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউডনভাডস িটট, বাাংলাদেে 

পুনঃ ননয় োগ নিজ্ঞনি 

স্মারক নাং- ৩৭.০১.৪১০৪.০০৮.১১.০০২.২২ -৩৫২৪           তাডরখঃ 

৩১ ভাদ্র ১৪২৯ 

১৫ শসদেম্বর 

২০২২ 
 

বঙ্গবনু্ধ শেখ মজুিবরু রহমান ডিজিটাল ইউডনভাডস িটট, বাাংলাদেে এ ডনম্নবডণ িত স্থায়ী েূণয পে সমূদহ ডনদয়াদের লদযয িন্মসদূে বাাংলাদেেী 

নােডরকদের ডনকট হদত Online- এ আদবেন আহবান করা যাদে।   

ক্র.

নং 
পয়ের নোম,বিতন বেল,ি স 

পে 

সং

খ্যো 

নিক্ষোগত ব োগযতো ও অনিজ্ঞতো 

১. শরজিস্ট্রার 

শবতনদেলঃ ৫৬৫০০-৭৪৪০০ 

(গ্রেড-৩)   

বয়সঃ ৪৫-৫৫ বছর  

(যারা স্মারকঃ 

৩৭.০১.৪১০৪.০০৮.১১.০০১.১৮-

১০১৯ তাডরখঃ ২৬/০৬/২০১৯ ডনদয়াে 

ডবজ্ঞডিদত আদবেন কদরদছন তাদের 

পুনুরায় আদবেন করার প্রদয়ািন 

শনই।)  

০১ ১. সরকার স্বীকৃত ডবশ্বডবেযালয় হদত শয শকান ডবষদয় নূযনপদয ২য় শেণীর স্নাতক 

সহ স্নাতদকাত্তর ডিডি বা ৪ (চার) বছর গ্রেয়াদি ন্যূন্পক্ষে ২য় গ্রেণীর স্নাতক 

(সম্মান) দডদে বা সেোক্ষন্র দসজিদপএ; 

২.সরকারী/স্বায়ত্তশাদসত/স্বীকৃত দশো প্রদতষ্ঠান্/আন্তিজাদতক দশো দবষয়ক 

প্রদতষ্ঠাক্ষন্ প্রথেক্ষেণীর পক্ষি গ্রোট ১৫ (পদনর) বছক্ষরর চাকুরীর অদিজ্ঞতা থাকক্ষত 

হক্ষব।  

৩. ডবশ্বডবেযালয় পয িাদয় উপ-শরজিস্ট্রার পদে নূযনপদয ০৮ (আট) বছদরর অডভজ্ঞতা 

থাকক্ষত হক্ষব।  

৪.ডেযা িীবদনর শকান পরীযায় তৃতীয় ডবভাে/শেণী/সমমাদনর ডসজিডপএ িহণদযােয 

নয়। 

৫.উচ্চতর দডেী/ প্রদশেণপ্রাপ্ত প্রাথীক্ষক অোডিকার গ্রিয়া হক্ষব।  

৬. কম্পিউটার ও দবশ্বদবি াূলয় অক্ষটাক্ষেশন্  সফটওয় াূর পডরচালনায় িে হক্ষত হক্ষব। 

২. পডরচালক (অর্ ি ও ডহসাব)  

শবতনদেলঃ ৫৬৫০০-৭৪৪০০ 

(গ্রেড-৩)   

বয়সঃ ৪৫-৫৫ বছর   

(যারা 

স্মারকঃ৩৭.০১.৪১০৪.০০৮.১১.০০১.

১৮-১০১৯ তাডরখঃ ২৬/০৬/২০১৯ 

ডনদয়াে ডবজ্ঞডিদত আদবেন 

কদরদছন তাদের পনুুরায় আদবেন 

করার প্রদয়ািন শনই।) 

০১ ১.সরকার স্বীকৃত ডবশ্বডবেযালয় হদত শয শকান ডবষদয় নূযনপদয ২য় শেণীর স্নাতক 

সহ স্নাতদকাত্তর ডিডি বা ৪ (চার) বছর গ্রেয়াদি ন্যূন্পক্ষে ২য় গ্রেণীর স্নাতক 

(সম্মান) দডদে বা সেোক্ষন্র দসজিদপএ; 

২.সরকারী/স্বায়ত্তশাদসত/স্বীকৃত দশো প্রদতষ্ঠান্/আন্তিজাদতক দশো দবষয়ক 

প্রদতষ্ঠাক্ষন্ অথ জ ও দহসাব সংক্রান্ত কাক্ষি  প্রথেক্ষেণীর পক্ষি গ্রোট ১৫ (পদনর) 

বছক্ষরর চাকুরীর অদিজ্ঞতা থাকক্ষত হক্ষব।  

৩. ডবশ্বডবেযালয় পয িাদয় উপ-পদরচালক (অথ জ ও দহসাব) পদে নূযনপদয ০৫ (পাাঁচ) 

বছদরর অডভজ্ঞতা থাকক্ষত হক্ষব।  

৪.ডেযা িীবদনর শকান পরীযায় তৃতীয় ডবভাে/শেণী/সমমাদনর ডসজিডপএ িহণদযােয 

নয়। 

৫.উচ্চতর দডেী/ প্রদশেণপ্রাপ্ত প্রাথীক্ষক অোডিকার গ্রিয়া হক্ষব।   

৬.  কম্পিউটার ও দবশ্বদবি াূলয় অক্ষটাক্ষেশন্  সফটওয় াূর পডরচালনায় িে হক্ষত হক্ষব। 

শমাটঃ ০২  

 

শতজাবলীঃ 

1. ডবশ্বডবেযালদয়র ডনি িাডরত ফদম ি আদবেন করদত হদব। 

2. আদবেন ফরম অে ডবশ্বডবেযালদয়র ওদয়ব সাইট https://jobs.bdu.ac.bd/ শর্দক সাংিহ করদত হদব।  

3. প্রার্ীদের আদবেদনর সকল তর্য সটিকভাদব পূরণ কদর অনলাইদন ১৫০০/- (এক হািার পাাঁচেত) টাকা িমা ডেদত হদব।(শপদমন্ট 

ডনদেিডেকা দবশ্বদবিূালক্ষয়র ওক্ষয়বসাইটঃ https://jobs.bdu.ac.bd/ এ পাওয়া যাদব)।    

4. আদবেনকারীদেরদক ০৮ (আট) কডপ আদবেন করদত হদব এবাং প্রডত কডপ আদবেন ফরদমর সদঙ্গ ডেযােত শযােযতার সনে, 

ট্রান্সজিে/মাকিেীট, অডভজ্ঞতার সাটটিডফদকট, িাতীয়তার সনদের সতযাডয়ত ফদটাকডপ সাংযুক্ত করদত হদব।  

5. খাদমর উপর পদের নাম অবেযই উদেখ করদত হদব। 

6. সেয শতালা পাসদপাটি সাইদির ছডব আিা ডেদয় প্রডতটট আদবেন ফরদম লাোদত হদব।  

https://jobs.bdu.ac.bd/
https://jobs.bdu.ac.bd/


7. চাকুরীরত প্রার্ীদেরদক যর্াযর্ কতৃিপদযর মািযদম আদবেন করদত হদব এবাং কম িরত পদের ডনদয়ােপে (শবতনদেল উদেখপূব িক) 

ও আনুসডঙ্গক কােিপে সাংযকু্ত করদত হদব। 

8. আদবেনপে অে ডবশ্বডবেযালদয়র শরজিস্ট্রার েিদর, শরজিস্ট্রার, বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউডনভাডস িটট, বাাংলাদেে 

অনুকূদল শপৌছাদনার শেষ তাডরখ ১৫/১০/২০২২ ডবকাল ০৩.০০ ঘটটকা।  

9.  প্রার্ীদের ডনদয়াে সাংিান্ত সকল পরীযার তাডরখ এসএমএস ও ডবশ্বডবেযালদয়র ওদয়বসাইদটর মািযদম িানাদনা হদব। প্রার্ীদের 

সাযাৎকার / পরীযায় অাংেিহদনর িনয শকান টটএ/ডিএ প্রোন করা হদব না। 

10. অসিূণ ি আদবেন পে বাডতল বদল েণয হদব।   

11. জিডপএ / ডসজিডপএ-শত ফলাফল প্রাি প্রার্ীদের ডেযােত শযােযতার ডবভাে / শেনী ডনি িারদনর শযদে ডেযা মন্ত্রণালয় / ইউজিডস 

কতৃিক িাডরকৃত সাংডিষ্ট প্রজ্ঞাপন / পডরপে অনুসরণ করা হদব। পরীযার ফল প্রকাে হয়ডন এমন প্রার্ীদের আদবেনপে ডবদবডচত 

হদব না।  

12. ডনদয়াদের শযদে কতৃিপদযর ডসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল েণয হদব।  শকান িরদনর সুপাডরে প্রার্ীর অদযােযতা ডহসাদব ডবদবডচত হদব। 

13. সাযাৎকাদরর সময় সকল মূল সনে ও সাংডিষ্ট অনযানয কােিপে সদঙ্গ আনদত হদব। 

 

 

গ্ররজিস্ট্রার (অডতডরক্ত োডয়ত্ব) 

বঙ্গবনু্ধ গ্রশখ েুজিবরু রহোন্ দডজিটাল ইউদন্িাদস জটট, বাংলাক্ষিশ।  


