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ববজ্ঞবি ন ঃ ববএসএেআরএএইউ/য়রব ঃ/156/২০২১/১৩৬

তাবরখঃ

২৬ ফেব্রুোরী ২০২১

পুনঃবনয়োগ ববজ্ঞবি
গণপ্র াতন্ত্রী বা লায়েশ সরকায়রর ২০১৯ সয়নর ০৫ ন আইন দ্বারা প্রবতবিত বঙ্গবন্ধু ফশখ মুব বুর রহোন অ্যাবিয়েশন অ্যান্ড অ্যায়রায়েস
ববশ্বববদ্যালে, বা লায়েশ এর ন্য বনম্নববণ িত পেসমূয়হ বনয়োয়গর লয়যয প্রকৃত বা লায়েশী নাগবরকগয়ণর বনকট হয়ত আয়বেনপত্র আহ্বান
করা যায়ছঃ

ক্রঃ

পয়ের নাে ও †MÖW

১।

Aa¨vcK (†MÖW-3)

২।
৩।

ফবতন ফেল (টাকা)

56,500-74,400//50,000-71,200/mnKvix Aa¨vcK (†MÖW-6) 35,500-67,010/cÖfvlK (†MÖW-9)

22,000-53,060/-

পে
স খ্যা
05

সয়ব িাচ্চ
বেস

েন্তব্য

55 ermi

০৫

৪০ ermi

০৩

৩০ ermi

১। বশযাগত ফযাগ্যতা এব অ্বিজ্ঞতা স ক্রান্ত
ববস্তাবরত তথ্য ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবসাইয়ট
(www.bsmraau.edu.bd) ফেখুন।
২। আয়বেনপত্র োোয়নর ফশষ তাবরখ ২৪ মার্ চ
২০২১।

শতিাবলী
১।
আগ্রহী প্রার্থীয়ের আয়বেনপত্র ২৪ মার্ চ ২০২১ তাবরয়খর েয়ে ফরব স্ট্রার, বঙ্গবন্ধু ফশখ মুব বুর রহোন অ্যাবিয়েশন অ্যান্ড
অ্যায়রায়েস ববশ্বববদ্যালে, পুরাতন ববোনবন্দর, ঢাকা-১২১৫ ঠিকানাে ডাকয়যায়গ / সরাসবর ফরব স্ট্রার Awd‡m ফপ ছৌঁ ায়ত হয়ব। আয়বেন
েরেসমূহ অ্ত্র ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.bsmraau.edu.bd বা ফরব স্ট্রার অ্বেস হয়ত স গ্রহ করা যায়ব। প্রার্থীত পয়ের নাে
খায়ের উপর েষ্টাযয়র উয়েখ করয়ত হয়ব। ডাকয়যায়গ cvVv‡bv আয়বেনপয়ত্রর সায়র্থ প্রার্থীর ফযাগায়যায়গর ঠিকানাসহ ১০ টাকার ডাকটিবকট
সম্ববলত ফেরত খাে স যুক্ত করয়ত হয়ব।
২।
বঙ্গবন্ধু ফশখ মুব বুর রহোন অ্যাবিয়েশন অ্যান্ড অ্যায়রায়েস ববশ্বববদ্যালে (ববএসএেআরএএইউ) এর অ্নুকূয়ল ফয ফকায়না
তেবশলী ব্যা ক হয়ত ৮০০.০০ (আটশত) টাকা মুয়ের ফপ-অ্ডিার / ব্যা ক ড্রােট (অ্য়েরতয়যাগ্য) আয়বেনপয়ত্রর সায়র্থ স যুক্ত করয়ত হয়ব।
আয়বেনপয়ত্র ব্যা ক ড্রােট / ফপ-অ্ডিার নম্বর, ব্যা য়কর নাে, শাখা, টাকার পবরোন ও তাবরখ উয়েখ করয়ত হয়ব।
৩।
প্রার্থীয়ক আয়বেনপয়ত্রর সায়র্থ সদ্যয়তালা ৫ ফস. বে x ৫ ফস. বে সাইয় র ০৩ (বতন) কবপ রবিন সতযাবেত ছবব, সকল বশযাগত
ফযাগ্যতার সনেপত্র ও নম্বরপয়ত্রর সতযাবেত অ্নুবলবপ, প্রকাশনার অ্নুবলবপ (প্রয়যা ¨ ফযয়ত্র), অ্বিজ্ঞতার সনয়ের সতযাবেত অ্নুবলবপ, াতীে
ি বডগ্রীর ফযয়ত্র বা লায়েশ ববশ্বববদ্যালে েঞ্জুরী কবেশন হয়ত ইস্যযকৃত
পবরচেপয়ত্রর সতযাবেত অ্নুবলবপ এব ববয়েশী ববশ্বববদ্যালে হয়ত অ্ব ত
সেোন সনয়ের সতযাবেত অ্নুবলবপ োোন করয়ত হয়ব। ফে বখক পরীযার সেে সকল কাগ পয়ত্রর মূলকবপ প্রেশিন করয়ত হয়ব।
৪।
মুবক্তয়যাদ্ধা, শহীে মুবক্তয়যাদ্ধার পুত্র / কন্যা ফকাটার প্রার্থীয়ের ফযয়ত্র মুবক্তযুদ্ধ ববষেক েন্ত্রণালয়ের স বিষ্ট কেিকতিা কর্তিক স্বাযবরত
সনয়ের সতযাবেত কবপ ও অ্ন্যান্য ফকাটার ফযয়ত্র স বিষ্ট কর্তিপয কর্তিক প্রেত্ত সনয়ের সতযাবেত কবপ োোন করয়ত হয়ব। ফকাটা সম্পবকিত
প্রচবলত সরকারী নীবতোলা অ্নুসরণ করা হয়ব ।
৫।
ববজ্ঞবি প্রকায়শর তাবরয়খ প্রার্থীর বেঃসীো সয়ব িাচ্চ সীোর েয়ে র্থাকয়ত হয়ব। miKvix চাকুরীরত প্রার্থীয়ের ফযয়ত্র উচ্চতর পয়ে
আয়বেয়নর ন্য বেঃসীো বশবর্থলয়যাগ¨ ।
৬।
৭।

চাকুরীরত প্রার্থীয়ের তায়ের বন বন বনয়োগকারী কর্তিপয়যর োেয়ে বনর্ িাবরত সেেসীোর েয়ে আয়বেন করয়ত হয়ব।
অ্ত্র ববশ্বববদ্যালয়ের Aa¨q‡bi োর্¨ে ই য়রব ববর্াে cÖv_x©MY‡K ই য়রব য়ত cvi`kx© n‡Z n‡e|

8|

wjwLZ / ‡gŠwLK cixÿvi ZvwiL অ্ত্র ববশ্বববদ্যালয়ের ওয়েবসাইট www.bsmraau.edu.bd Gi gva¨‡g Rvbv‡bv n‡e|

9।
বনয়োয়গর ফযয়ত্র কর্তিপয়যর বসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বয়ল গন্য হয়ব। অ্সম্পূন ি, ত্রুটিপূণ ি, ভুল তথ্য সম্ববলত অ্র্থবা ববলয়ম্ব প্রাি আয়বেনসমূহ
বাবতল বয়ল গন্য হয়ব। আয়বেনপয়ত্রর উপর ফকায়না র্রয়ণর স্যপাবরশ প্রার্থীর অ্য়যাগ্যতা বহসায়ব গন্য হয়ব। আয়বেনপত্র গ্রহন অ্র্থবা বাবতল
করার ফযয়ত্র কর্তিপয়যর বসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বয়ল গন্য হয়ব।
রেজিস্ট্রাে
জিএসএমআেএএইউ

