জ
ও

বফযকারয রক্ষা প্ররিষ্ঠান (ভাদ্রাা) জনফর কাঠামভা ও
এভরও নীরিভারা-2018 (২৩ নমবম্বয ২ ২

(২৩ নভবম্বয ২০২০ ম যন্ত ংভোধধত)

জ
ও

বফযকারয রক্ষা প্ররিষ্ঠান (ভাদ্রাা) জনফর কাঠামভা ও এভরও নীরিভারা-2018
(২৩
, ২০২০ ম যন্ত ংভোধধত)
১। বফযকোধয ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন (ভোদ্রোো) কভযযত ধক্ষক  কভযচোযীভদয এ ও সু বোভফ ফন্টন, উমৄক্ত জনফর
কোঠোভভো প্রণয়ন  এতদংক্রোন্ত দ্ধধত মৄ ভমোগীকযভণয জন্য জনফর কোঠোভভো ম্পধকযত নীধতভোরো-২০১৮
(২৩
, ২০২০
প্রণয়ন কযো ভরো:
২। ধভযোনোভ: এ নীধতভোরো “বফযকোধয ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন (ভোদ্রোো) এয জনফর কোঠোভভো  এভধ নীধতভোরো
২০১৮ (২৩
,২০২০
” নোভভ অধবধত ভফ।
৩। নীধতভোরোয প্রভয়োগ: এই নীধতভোরো বদভয অবযন্তভয অফধিত ধনভনোক্ত বফযকোধয ভোদ্রোো ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন
মূভয জন্য প্রভমোজয ভফ:
৩.১ ংমৄক্ত ইফভতদোধয় ভোদ্রোো, দোধির ভোদ্রোো, আধরভ ভোদ্রোো, পোধমর ভোদ্রোো এফং কোধভর ভোদ্রোো।
৪।
৪.১ এ ও প্রদোনকোযী কর্তয ক্ষ: এ নীধতভোরোয অধীভন এ ও প্রদোনকোযী কর্তয ক্ষ ফরভত কোধযগধয 
ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগভক বুঝোভফ।
৪.২ প্রধতষ্ঠোন (Institute): প্রধতষ্ঠোন ফরভত ফোংরোভদ
ধক্ষো বফোর্ য
কর্তক
োঠদোভনয
অনুভধত/স্বীকৃধত
প্রোপ্ত
ধক্ষো
প্রধতষ্ঠোনভক
বুঝোভফ।
য
৪.৩ উদ্বৃত্তদ: এ নীধতভোরোয আতোয় জনফর কোঠোভভো ফধ যভূত দ বুঝোভফ।
৪.৪ জনফর কোঠোভভো: জনফর কোঠোভভো
৬ ( (খ ( (ঘ এ ধনধ যোধযত জনফভরয দফী 
দংখ্যো
ঝ
৪.৫ এনটিআযধএ: এনটিআযধএ ফরভত ২০০৫ োভরয ১ নং আইন দ্বোযো প্রধতধষ্ঠত বফযকোধয ধক্ষক
ধনফন্ধন  প্রতযয়ন কর্তয ক্ষভক বুঝোভফ।
৪.৬ ধযধষ্ট: নীধতভোরোয বলোংভ ধযধষ্ট ধভভফ ধিভফধত তথ্য
ঝ
মো নীধতভোরোয অং
ধভভফ ধফভফধচত ভফ।
৪.৭ এভধ এ ও
কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ
চ
চ
(
)
ঝ
জ
৬১ এ ২৫৬ এ
৪.৮ যকোয: যকোয ফরভত কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ-বক বুঝোভফ।
৪.৯ (ক) ধযচোরনো কধভটি: ধযচোরনো কধভটি
জ ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয
জ কধভটি এ
গবধন যং বক বুঝোভফ।
যোী
যোী
(ি) ধনফ কধভটি: ধনফ কধভটি ফরভত ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য, ঢোকো (গবধন যং ফধর্  ম্যোভনধজং
কধভটি) প্রধফধোনভোরো-২০০৯ এয প্রধফধোন ৪৮ এয ধফধোন অনুমোয়ী গঠিত কধভটিভক বুঝোভফ।
৪.১০ ভঞ্জুযকোযী কর্ত
কোধযগধয  ভোদ্রোো
য ক্ষ: এ নীধতভোরোয আতোয় এ ও ‘ভঞ্জুযকোযী কর্তয ক্ষ’
ধক্ষো ধফবোগভক ঝ
৪.১১
খ
সুোধযনভেনভর্ন্ট;
এ
বুঝোভফ।
৪.১২
: খ ও
এ
ও
বুঝোভফ।
৪.১৩
িোনীয় যকোয ধফবোগ
ব োধলত এ
ঝ
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৪.১৪
৪.১৫
এ
৪.১৬

এ

িোনীয় যকোয ধফবোগ
িোনীয় যকোয ধফবোগ

ঝ
ও

এ

ঝ

এ
এ ও
ঝ
৪.১৭ স্বীকৃধত: স্বীকৃধত ফরভত ফোংরোভদ
অনুভধত প্রদোনভক বুঝোভফ।
৪.১৮ অধধভুধক্ত: অধধভুধক্ত ফরভত ই
অনুভধত প্রদোনভক বুঝোভফ।
৪.১৯ জএ
জএ
জ
৫ এ

ব োধলত এ
ব োধলত

কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ
ধক্ষো বফোর্ য কর্তক
য বকোন প্রধতষ্ঠোভনয অনুকূভর োঠদোভনয
ধফশ্বধফদ্যোরয় কর্তক
য বকোন প্রধতষ্ঠোভনয অনুকূভর োঠদোভনয
ভক ঝ

ও প্রোধপ্তয আফশ্যকীয় তযোফধর:
৫.১ স্বীকৃধত/অধধভুধক্ত: প্রধতষ্ঠোনভক (ভোদ্রোো) অফশ্যই ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্/য ইরোধভ আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় ফো উমৄক্ত কর্তয ক্ষ কর্তক স্বীকৃধত/অধধভুধক্ত প্রোপ্ত ভত ভফ। একই োভথ এভধ এয আভফদন
মোচোইকোভর োরনোগোদ স্বীকৃধত/অধধভুধক্তয তযোফধর পূযণকৃত থোকভত ভফ।
৫.২ প্রোপ্যতো: ধযধষ্ট ‘ক’ অনুমোয়ী ববৌভগোধরক দূযত্ব  জনংখ্যোয ধবধত্তভত প্রোপ্যতোয তযপূযণ কযভত
ভফ।
৫.৩ কোম্য ধক্ষোথী: ধযধষ্ট ‘ি’ অনুমোয়ী প্রভয়োজনীয় ংখ্যক ধক্ষোথী থোকভত ভফ।
৫.৪ কোম্য পরোপর: ধযধষ্ট ‘গ’ বভোতোভফক কোম্য পরোপর অজযন কযভত ভফ।
৫.৫ জনফর কোঠোভভো: যকোয অনুভভোধদত জনফর কোঠোভভো অনুমোয়ী (ধযধষ্ট- ) ধক্ষক-কভযচোযী
ধনভয়োধজত থোকভত ভফ।
৫.৬ ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য অথফো ইরোধভ আযধফ ধফশ্বধফদ্যোরয় কর্তক
জ
য অনুভভোধদত
কধভটি/গবধন যং ফধর্ থোকভত ভফ।
৫.৭ ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠোন প্রভমোজয বক্ষভে এনটিআযধএ এয সুোধয অনুোভয ধক্ষক ধনভয়োগ কযভফ।
চ
ও
এ ও
চ
ও
৫.৮ বকোন প্রধতষ্ঠোভনয (ভোদ্রোো) স্বীকৃধত  অধধভুধক্তয জন্য প্রভয়োজনীয় তয পূযণ ঐ প্রধতষ্ঠোভনয
এভধভুধক্ত ধনধিত কযভফ নো; যকোয আধথ যক োভথ্যয অনুমোয়ী প্রধতষ্ঠোনভক এভধভুক্ত কযভফ।

৬। ধনভয়োগ, বমোগ্যতো এফং জনফর কোঠোভভো:৬.১ বফযকোধয ভোদ্রোো মূভয ধক্ষক  কভযচোযীয জনফর কোঠোভভো ধননরু:
ক. দোধির ভোদ্রোো (১ভ-১০ভ):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
১০ক

সুোধযনভেনভর্ন্ট
কোযী সুোধযনভেনভর্ন্ট
কোযী বভৌরবী
কোযী ধক্ষক(ফোংরো)
কোযী ধক্ষক (ইংভযধজ)
কোযী ধক্ষক (োভোধজক ধফজ্ঞোন)
কোযী ধক্ষক ( ব্যফোয় ধক্ষো) [অনুভভোদন ব্যফোয় ধক্ষো োিো চোলু থোকভর]
কোযী ধক্ষক (গধণত)
কোযী ধক্ষক (ববৌতধফজ্ঞোন)
কোযী ধক্ষক (জীফ ধফজ্ঞোন) [অনুভভোদন ধফজ্ঞোন োিো চোলু থোকভর]
কাযী বভৌরবী ( )
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১
১
৪
১
১
১
১
১
১
১
১

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

কোযী ধক্ষক (কৃধল)
কাযী রক্ষক (গা হস্থ্য
) [গা হস্থ্য রফজ্ঞান রফলমে অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী র্থাকমর]
কোযী ধক্ষক (তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত)
কোযী ধক্ষক (োযীধযক ধক্ষো)
ইফভতদোধয় প্রধোন
ইফভতদোধয় ধক্ষক
ইফভতদোধয় বভৌরবী
ইফভতদোধয় ক্বোযী
কোযী গ্রন্থোগোধযক কোভ কযোেোরগোয
কধম্পউেোয ল্যোফ অোভযেয (যকোয প্রদত্ত কধম্পউেোয ল্যোফ চোলু থোকভর)
অধপ কোযী কোভ কধম্পউেোয অোভযেয
গভফলণোগোয/ল্যোফ কোযী
ধনযোত্তো কভী
ধযচ্ছিতো কভী
নন প্রযী
আয়ো (ভধরো ভোদ্রোোয জন্য/ ধক্ষো চোলু থোকভর)

১
১
১
১
১
১
২
১
১
১
১
১
১
১
১
১

ি. আধরভ ভোদ্রোো (১ভ-১২):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
১৮ক

অধ্যক্ষ
উোধ্যক্ষ
প্রবোলক/বজযষ্ঠ প্রবালক (আযধফ)
প্রবোলক/বজযষ্ঠ প্রবালক (ফোংরো)
প্রবোলক/বজযষ্ঠ প্রবালক (ইংভযধজ)
প্রবালক/বজযষ্ঠ প্রবালক (ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান) প্ররি রফলমে ০১ জন। [অনুমভাদন ও কাম্য
রক্ষার্থী রফলে চালু র্থাকমর]
প্রবোলক/বজযষ্ঠ প্রবালক (ব্যফোয় ধক্ষো)
প্রবোলক/বজযষ্ঠ প্রবালক (তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত)
প্রবালক/বজযষ্ঠ প্রবালক (দার্থ হ, যােন, উরিদরফজ্ঞান, প্রারিরফজ্ঞান) প্ররি রফলমে ০১ জন।
[অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফজ্ঞান
এফং
চালু র্থাকমর]
প্রদযক (ল্যোফ চোলু থোকভর দোথ য, যােন, িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুধক্ত, উধিদধফজ্ঞোন 
প্রোধণধফজ্ঞোন)
কোযী বভৌরবী
কোযী ধক্ষক (ফোংরো)
কোযী ধক্ষক (ইংভযধজ)
কোযী ধক্ষক (োভোধজক ধফজ্ঞোন)
কোযী ধক্ষক (ব্যফোয় ধক্ষো) [অনুভভোদন ব্যফোয় ধক্ষো োিো চোলু থোকভর]
কোযী ধক্ষক (গধণত)
কোযী ধক্ষক (ববৌত ধফজ্ঞোন)
কোযী ধক্ষক (জীফ ধফজ্ঞোন) [অনুভভোদন ধফজ্ঞোন োিো চোলু থোকভর]
কাযী বভৌরবী ( )
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১
১
৪
১
১
১
১
১
১
১
৪
১
১
১
১
১
১
১
১

19
20
21
22
23
24
25
26
27
২৭ক
28
29
30
৩০ক
31
32
33
34

কোযী ধক্ষক (কৃধল)
কোযী ধক্ষক (গো যিয ধফজ্ঞোন)
কোযী ধক্ষক (তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত)
কোযী ধক্ষক (োযীধযক ধক্ষো)
ইফভতদোধয় প্রধোন
ইফভতদোধয় ধক্ষক
ইফভতদোধয় বভৌরবী
ইফভতদোধয় ক্বোযী
কোযী গ্রন্থোগোধযক কোভ কযোেোরগোয
কধম্পউেোয ল্যোফ অোভযেয (যকোয প্রদত্ত কধম্পউেোয ল্যোফ চোলু থোকভর)
অধপ কোযী কোভ ধোফ কোযী
অধপ কোযী কোভ কধম্পউেোয অোভযেয
গভফলণোগোয/ল্যোফ কোযী (দোথ য, যোয়ন, তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত, উধিদধফজ্ঞোন 
প্রোধণধফজ্ঞোন) [
চ
]
অরপ ােক
ধনযোত্তো কভী
ধযচ্ছিতো কভী
নন প্রযী
আয়ো (ভধরো ভোদ্রোোয জন্য/ধক্ষো চোলু থোকভর)

১
১
১
১
১
১
২
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১

গ. পোধমর (১ভ-১৫):

1
2
3
4
5
6

অধ্যক্ষ
উোধ্যক্ষ
প্রবোলক/কোযী অধ্যোক (আযধফ)
প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ফাংরা)
প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ইংমযরজ)
(ক) প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান) ২ জন;
স্নািক স্তময ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান রফলে চালু র্থাকমর; [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু
র্থাকমর]

১
১
৬
২
২
২

(খ) প্রবালক/মজযষ্ঠ প্রবালক (ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান) প্ররি রফলমে ১ জন; আররভ স্তময
ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান রফলে চালু র্থাকমর। [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু র্থাকমর]

7
8

9

প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ব্যফাে রক্ষা) (রফলমে স্নািক স্তয চালু র্থাকমর)
(ক) প্রবালক/কাযী অধ্যাক (িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুরি) ০২ জন;
স্নািক স্তময িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুরি রফলে চালু র্থাকমর; [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু
র্থাকমর]
(খ) প্রবালক/মজযষ্ঠ প্রবালক (িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুরি) ০১ জন; আররভ স্তময িথ্য ও বমাগামমাগ
প্রযুরি রফলে চালু র্থাকমর [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু র্থাকমর]।
(ক) প্রবালক/কাযী অধ্যাক (রফজ্ঞান) ২ জন;
স্নািক স্তময রফজ্ঞান রফলে চালু র্থাকমর [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফজ্ঞান রফবাগ এফং ল্যাফ চালু
র্থাকমর]।
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২
২

২

(খ) প্রবালক/মজযষ্ঠ প্রবালক রফজ্ঞান প্ররি রফলমে ১ জন; আররভ স্তময রফজ্ঞান রফবাগ (দার্থ হ, যােন,
উরিদরফজ্ঞান, প্রারিরফজ্ঞান) চালু র্থাকমর।
[অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফজ্ঞান রফবাগ এফং ল্যাফ চালু র্থাকমর]

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
১৯ক
20
21
22
23
24
25
26
27
28
২৮ক
29
30
31
৩১ক
32
33
34
35

প্রদহক (
, যােন, িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুরি, উরিদরফজ্ঞান ও প্রারিরফজ্ঞান রফলমে ল্যাফ
চালু র্থাকমর প্ররি রফলমে)
গ্রন্থাগারযক
কাযী বভৌরবী
কাযী রক্ষক (ফাংরা)
কাযী রক্ষক (ইংমযরজ)
কাযী রক্ষক (াভারজক রফজ্ঞান)
কাযী রক্ষক (ব্যফাে রক্ষা) [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী ব্যফাে রক্ষা াখা চালু
র্থাকমর]
কোযী ধক্ষক (গধণত)
কোযী ধক্ষক (ববৌত ধফজ্ঞোন)
কোযী ধক্ষক (জীফ ধফজ্ঞোন) [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফজ্ঞান রফবাগ এফং ল্যাফ চালু র্থাকমর]
কাযী বভৌরবী ( )
কোযী ধক্ষক (কৃধল)
কাযী রক্ষক (গা হস্থ্য রফজ্ঞান) [গা হস্থ্য রফজ্ঞান রফলমে অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী র্থাকমর]
কোযী ধক্ষক (তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত)
কোযী ধক্ষক (োযীধযক ধক্ষো)
ইফভতদোধয় প্রধোন
ইফভতদোধয় ধক্ষক
ইফভতদোধয় বভৌরবী
ইফভতদোধয় ক্বোযী
কোযী গ্রন্থোগোধযক/কযোেোরগোয
কধম্পউেোয ল্যোফ অোভযেয (যকোয প্রদত্ত কধম্পউেোয ল্যোফ চোলু থোকভর)
অধপ কোযী কোভ ধোফ কোযী
অরপ কাযী কাভ-করিউটায অামযটয
গভফলণোগোয/ল্যোফ কোযী (দোথ য, যোয়ন, তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত, উধিদধফজ্ঞোন 
প্রোধণধফজ্ঞোন ধফলভয় ল্যোফ চোলু থোকভর প্রধত ধফলভয়)
অরপ ােক
ধনযোত্তো কভী
ধযচ্ছিতো কভী
নন প্রযী
আয়ো (ভধরো ভোদ্রোোয জন্য/ধক্ষো চোলু থোকভর)
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১
১
৪
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
১
২
১
১
১
১
৩
১
২
১
১
১
১

) কোধভর ভোদ্রোো (১ভ-১৭):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

অধ্যক্ষ
উোধ্যক্ষ
মুোধি [োধদ ধফবোগ চোলু থোকভর]
প্রবোলক (োধদ) [োধদ ধফবোগ চোলু থোকভর]
মুপোধয [তোপধয ধফবোগ চোলু থোকভর]
প্রবোলক (তোপধয)[তোপধয ধফবোগ চোলু থোকভর]
পধক [ধপক ধফবোগ চোলু থোকভর]
প্রবোলক (ধপক) [ধপক ধফবোগ চোলু থোকভর]
আধদফ [আদফ ধফবোগ চোলু থোকভর]
প্রবোলক (আদফ) [আদফ ধফবোগ চোলু থোকভর]
প্রবোলক/ কোযী অধ্যোক (আযধফ)
প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ফাংরা) [পারমর স্তমযয জন্য]
প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ইংমযরজ) [পারমর স্তমযয জন্য]
(ক) প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান) ২ জন;
স্নািক স্তময ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান রফলে চালু র্থাকমর; [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী
রফলে চালু র্থাকমর]
(খ) প্রবালক/মজযষ্ঠ প্রবালক (ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান) প্ররি রফলমে ১ জন আররভ স্তময
ভানরফক/াভারজক রফজ্ঞান রফলে চালু র্থাকমর। [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু
র্থাকমর]
প্রবোলক/কোযী অধ্যোক (ব্যফোয় ধক্ষো) [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু র্থাকমর]
(ক) প্রবালক/কাযী অধ্যাক (িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুরি) ০২ জন;
স্নািক স্তময িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুরি রফলে চালু র্থাকমর; [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী
রফলে চালু র্থাকমর]
(খ) প্রবালক/মজযষ্ঠ প্রবালক (িথ্য ও বমাগামমাগ প্রযুরি) ১ জন; আররভ স্তময িথ্য ও বমাগামমাগ
প্রযুরি রফলে চালু র্থাকমর। [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু র্থাকমর]
(ক) প্রবালক/কাযী অধ্যাক (রফজ্ঞান) ২ জন;
স্নািক স্তময রফজ্ঞান রফলে চালু র্থাকমর [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফজ্ঞান রফবাগ এফং
ল্যাফ চালু র্থাকমর]।
(খ) প্রবালক/মজযষ্ঠ প্রবালক (রফজ্ঞান) প্ররি রফলমে ১ জন; আররভ স্তময রফজ্ঞান রফবাগ (দার্থ হ,
যােন, উরিদরফজ্ঞান, প্রারিরফজ্ঞান) চালু র্থাকমর। [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফজ্ঞান
রফবাগ এফং ল্যাফ চালু র্থাকমর]
প্রদযক (দোথ,য যোয়ন, তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত, উধিদধফজ্ঞোন  প্রোধণধফজ্ঞোন ধফলভয় ল্যোফ
চোলু থোকভর প্রধত ধফলভয়)
গ্রন্থোগোধযক
কোযী বভৌরবী
কোযী ধক্ষক (ফোংরো)
কোযী ধক্ষক (ইংভযধজ)
কোযী ধক্ষক (োভোধজক ধফজ্ঞোন)
কোযী ধক্ষক (ব্যফোয় ধক্ষো) [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফলে চালু র্থাকমর]
কোযী ধক্ষক (গধণত)
কোযী ধক্ষক (ববৌত ধফজ্ঞোন)
-7

১
১
২
২
২
২
২
২
২
২
৬
২
২
২

২
২

২

১
১
৪
১
১
১
১
১
১

27.
২৭ক
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
৩৬ক
37.
38.
39.
৩৯ক
40.
41.
42.
43.
৬.২

কোযী ধক্ষক (জীফধফজ্ঞোন) [অনুমভাদন ও কাম্য রক্ষার্থী রফজ্ঞান রফবাগ এফং ল্যাফ চালু র্থাকমর]
কাযী বভৌরবী ( )
কোযী ধক্ষক (কৃধল)
কাযী রক্ষক (গা হস্থ্য রফজ্ঞান [গা হস্থ্য রফজ্ঞান রফলমে অনুমভাদন কাম্য রক্ষার্থী র্থাকমর]
কোযী ধক্ষক (তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত)
কোযী ধক্ষক (োযীধযক ধক্ষো)
ইফভতদোধয় প্রধোন
ইফভতদোধয় ধক্ষক
ইফভতদোধয় বভৌরবী
ইফভতদোধয় ক্বোযী
কোযী গ্রন্থোগোধযক/কযোেোরগোয
কধম্পউেোয ল্যোফ অোভযেয (যকোয প্রদত্ত কধম্পউেোয ল্যোফ চোলু থোকভর)
অধপ কোযী কোভ ধোফ কোযী
অধপ কোযী কোভ-কধম্পউেোয অোভযেয
গভফলণোগোয/ল্যোফ কোযী (দোথ য, যোয়ন, তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত, উধিদধফজ্ঞোন 
প্রোধণধফজ্ঞোন ধফলভয় ল্যোফ চোলু থোকভর প্রধত ধফলভয়)
অরপ ােক
ধনযোত্তো প্রযী
ধযচ্ছিতো কভী
নন প্রযী
আয়ো (ভধরো ভোদ্রোো/ধক্ষো চোলু থোকভর)

১
১
১
১
১
১
১
১
২
১
১
১
১
৩
১
৩
১
১
১
১

ভোদ্রোোমূভ ধফলয়/ধফবোগ বিোরোয তযোফধর:
ক) দোধির ভোদ্রোো (১ভ-১০ভ):
(১) নফভ বেণীভত ভোনধফক, ধফজ্ঞোন ইতযোধদ বিোরোয জন্য প্রধত ধফবোভগ (each stream) ন্যযনতভ ২৫ জন
ধক্ষোথী থোকভত ভফ এফং
(২) প্রধতটি দোধির ভোদ্রোোয় একক বেণীয/োিোয ধক্ষোথীয ংখ্যো ভফ ৫০ (ঞ্চো)। তভফ ধক্ষোথীভদয
ংখ্যো ৫০ (ঞ্চো) এয অধধক ভর যফতী ৪০ (চধি) জভনয জন্য ২য় োিো বিোরো মোভফ। র্ততীয়/যফতী
প্রধত োিোয জন্য পূফ যফতী োিো মূভ ৫০ (ঞ্চো) জন পূণ য ভত ভফ। প্রধত োিোয জন্য ১ (এক) জন
ধোভফ গণনোপূফ যক ধক্ষক ংখ্যো বৃধদ্ধ োভফ।
ি) আধরভ ভোদ্রোো (১ভ-১২):
(১) আধরভ স্তভয ভোনধফক, ধফজ্ঞোন ধফবোগ ইতযোধদ বিোরোয জন্য প্রধত ধফবোভগ (each stream) ন্যযনতভ ২৫
জন ধক্ষোথী থোকভত ভফ এফং
(২) আধরভ স্তভয োধোযণত প্রধত ধফবোভগ চোযটি ধফলয় (subject) থোকভফ, তভফ ৫ভ ফো তভতোধধক ধফলয়
খুরভত ভর অধতধযক্ত প্রধত ধফলভয়য জন্য আয কভভক্ষ ২৫ জন কভয ধক্ষোথী থোকভত ভফ।
গ) পোধমর (ো) ভোদ্রোো (১ভ-১৫):
(১) পোধমর (ো) স্তয বিোরোয জন্য এ স্তভয প্রধত বেণীভত ন্যযনতভ ২৫ জন ধক্ষোথী ধযধষ্ট ‘ি’ অনুমোয়ী
কোম্য ধক্ষোথী থোকভত ভফ এফং
(২) পোধমর স্তভয োধোযণত প্রধত ধফবোভগ চোযটি ধফলয় (subject) থোকভফ, তভফ ৫ভ ফো তভতোধধক ধফলয়
খুরভত ভর অধতধযক্ত প্রধত ধফলভয়য জন্য আয কভভক্ষ ২৫ জন কভয ধক্ষোথী থোকভত ভফ।
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) কোধভর ভোদ্রোো (১ভ-১৭):
(১) কোধভর স্তয বিোরোয জন্য একটি ধফবোভগ ন্যযনতভ ৩৫ জন ধক্ষোথী ধযধষ্ট ‘ি’ অনুমোয়ী কোম্য
ংখ্যক ধক্ষোথী থোকভত ভফ এফং
(২) একোধধক ধফবোগ খুরভত ভর ধফদ্যভোন ধফবোভগ ৩৫ জন ধক্ষোথী যফতী প্রধত ধফবোগ ন্যযনতভ ৩৫ জন
ধক্ষোথী থোকভত ভফ।
৭। ধক্ষকতোয ধফলয় ধনধ যোযণ:
৭.১ ধক্ষক ভন্ডরীভক তোভদয মূর ধফলয় ছোড়ো প্রভয়োজভন অন্যোন্য ধফলভয় োঠদোন কযভত ভফ।
৭.২ ধক্ষকভদয ক্লো/ধধযয়র্ ধফলয়ধবধত্তক ক্লোভয চোধদোনুমোয়ী ধনরুধত ভফ। তোছোড়ো প্রধত ধক্ষভকয
ন্যযনতভ অয ২টি ধফলভয় োঠদোভনয দক্ষতো থোকভত ভফ।
৭.৩ উচ্চতয স্তভযয ধক্ষকভদয প্রভয়োজনোনুমোয়ী ধনন বেণীমূভয ক্লো ধনভত ভফ।
৭.৪ প্রধতটি ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয প্রভতযক ধক্ষকভক উক্ত ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয জন্য ধনধ যোধযত  অফশ্য অনুকযণীয়
 োঠ্যক্রধভক ধফলভয়য ন্যযনতভ একটি ধফলভয় দোধয়ত্ব োরন কযভত ভফ।
৮। প্রধতষ্ঠোভন ধপে বিোরোয তযোফরী:
ক) প্রধতষ্ঠোভনয ধপভেয তযোফরী: বম কর ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন ধপে ধফদ্যভোন আভছ ব কর ধক্ষো
প্রধতষ্ঠোভন বেণী মূভয ভভধ্য ছোে/ছোেীয ংখ্যো ১৫০ ফো এয অধধক ভর ধপে ধফদ্যভোন থোকভফ এফং
ধপভেয ধফযীভত ধনভয়োধজত ধক্ষক/কভযচোযীভদয এভধ চরভোন থোকভফ। এই নীধতভোরো জোধযয য বকোন
ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন নতুন কভয ২য় ধপে বিোরো মোভফ নো।
ি) এই নীধতভোরো জোধযয য বকোন ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন তোয অনুভভোধদত মূর কযোম্পো ব্যতীত অন্য বকোথো
কযোম্পো/ব্রোঞ্চ খুরভত োযভফ নো।
৯। ক) এভধভুক্ত প্রধতষ্ঠোভন এ নীধতভোরোয় ফধণ যত জনফর কোঠভভো অনুমোয়ী ধক্ষক  কভযচোযী ধনভয়োধজত
থোকভফ।
ি) ধক্ষক ধনভয়োভগয বক্ষভে যকোধয ধনভদ যনো অনুমোয়ী ভধরো বকোেো পূযণ কযভত ভফ; এ বক্ষভে কোধযগধয 
ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য জোধযকৃত ধযে অনুযণ কযভত ভফ।
১০। যকোয ভভয় ভভয় বকোন ধফলয়ভক আফধশ্যক ধভভফ ব োলণো কযভর ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠোভন উক্ত ধফলভয় দ
সৃধষ্ট ভফ এফং উক্ত ভদ ধফধধ বভোতোভফক ধনভয়োগপ্রোপ্ত ধক্ষকগণ এভধ ভুক্ত ভফন।
১১। ধক্ষক  কভযচোযীভদয (ভোদ্রোো এ ও ধনধ যোযণ:
১১.১ বফযকোধয ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন (ভোদ্রোো) এয কর ধক্ষক  কভযচোযীভক অফশ্যই প্রভমোজয বক্ষভে
বফযকোধয ধক্ষক ধনফন্ধন কর্তয ক্ষ আইন/ধফধধ অনুমোয়ী উমৄক্ত কর্তয ক্ষ কর্তক
য অনুভভোধদত ধনভয়োগ 
চোকুযীধফধধ অনুমোয়ী ধনভয়োধজত এফং ধযধষ্ট ‘ ’ বত ংভমোধজত ধক্ষোগত বমোগ্যতো  অধবজ্ঞতো ম্পি
ভত ভফ। ধক্ষক ধনভয়োভগয বক্ষভে প্রোথীভক অফশ্যই ংধিষ্ট ধফলয়/ভদ ইনভর্ক্সধোযী/ধনফন্ধন নদধোযী ভত
ভফ। প্রভমোজয বক্ষভে NTRCA এয বভধোক্রভ/ভভনোনয়ন/ধনফ যোচন অনুোভয ধক্ষক/কভযচোযী ধনভয়োগ কযভত
ভফ।
১১.২ এভধ ধফীন বকোন ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন এ নীধতভোরো জোধযয পূভফ য ধফধধভভোতোভফক (অধবজ্ঞতো ব্যতীত)
ধনভয়োধজত ধনভয়োগকোরীন কোম্য ধক্ষোগত বমোগ্যতোম্পি ধনফন্ধনধোযী প্রধতষ্ঠোন প্রধোন ফো -প্রধোনগভণয
প্রধতষ্ঠোন এভধভুধক্তয ভভয় ধযধষ্ট ‘ ’ অনুমোয়ী কোম্য অধবজ্ঞতো নো থোকভর ফধণ যত বেভরয এ ধো
ধনভচয এভধ বেভর এ ও োভফন। তভফ অধবজ্ঞতো পূণ য ভর ধযধষ্ট ‘ ’ অনুমোয়ী এ ও োভফন।
এভধভুক্ত বকোন ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন জনফর কোঠোভভোয ধযধষ্ট ‘ ’ ভতয ফধণ যত ধক্ষোগত বমোগ্যতো 
অধবজ্ঞতো ব্যতীত কোউভক ধনভয়োগ বদয়ো মোভফ নো।
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১১.৩ দোধির স্তভয এভধভুক্ত ধক্ষোয় ধর্ধগ্র ধফীন বকোন কোযী ধক্ষক/কোযী বভৌরবী
০৮
(
ছ
ধর্ধগ্র (ধফএর্/ধর্-ইন-এর্/ধফএভএর্/ভভোন মোভদয বক্ষভে এ কর ধর্ধগ্র প্রভমোজয)
অজযন কযভর ধতধন এ ধর্ধগ্রয জন্য বফতন বেভরয বগ্রর্-১০ এ এভধ প্রোপ্য ভফন
১১.৪ এভধভুক্ত প্রবোলকগণ এভধভুধক্তয ০৮ (আে) ফছয পূধতযভত ৫০% ধভভফ (
১৩
জ
ধবধত্তভত কোযী অধ্যোক ভদ ভদোিধত োভফন। এভত বভোে দংখ্যো বৃধদ্ধ োভফ
নো।
১১.৫ ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন কভযযত ধক্ষক/কভযচোযীগণ তোভদয এভধভুধক্তয তোধযি ভত ১০ (দ) ফছয
ভন্তোলজনক চোকুধয পূণ য ভর যফতী উচ্চতয বগ্রর্ প্রোপ্য ভফন এফং যফতী ৬ ফছয য একইবোভফ যফতী
উচ্চতয বগ্রর্ প্রোপ্য ভফন। তভফ উধিধিত বের প্রোধপ্তয বক্ষভে একই বেভর মথোক্রভভ ১০ ফছয  ০৬ ফছয
চোকুধয পূণ য ভত ভফ। ভগ্র চোকুধয জীফভন দুটিয বফী উচ্চতয বগ্রর্/েোইভ বের (বম নোভভই অধবধত উক
নো বকন) প্রোপ্য ভফন নো।
১১.৬ বফযকোধয ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয (ভোদ্রোো) ধক্ষক-কভযচোযীভদয চোকুধযভত প্রথভ প্রভফভয ভফ যোচ্চ
ফয়ীভো ৩৫ ফছয। তভফ ভভদ ফো উচ্চতয ভদ ধনভয়োভগয বক্ষভে ই বর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য। ধক্ষক-কভযচোযীভদয এভধ ৬০ (লোে) ফছয ফয় ম যন্ত প্রভদয় ভফ। ফয় ৬০ ফছয পূণ য ফোয
য বকোন প্রধতষ্ঠোভন প্রধতষ্ঠোন প্রধোন/: প্রধোন/ধক্ষক-কভযচোধযভক বকোন অফিোভতই পুন:ধনভয়োগ ধকংফো
চুধক্তধবধত্তক ধনভয়োগ বদয়ো মোভফ নো।
১১.৭ বকোন ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন জনফর কোঠোভভো ফধভূযত ধক্ষক-কভযচোযী ধনভয়োধজত থোকভর উদ্বৃত্ত জনফভরয
এভধ এফং আনুলধিক সুধফধোধদ ১০০% ংধিষ্ট ধক্ষো প্রধতষ্ঠোনভক ফন কযভত ভফ।
১১.৮ ইনভর্ক্সধোযী ধক্ষক/কভযচোযী এক ধযভনয প্রধতষ্ঠোন ভত অন্য ধযভনয প্রধতষ্ঠোভন ভভদ ভভেভর
চোকুধযভত বমোগদোন কযভর পূফ য অধবজ্ঞতো গণনোভমোগ্য ভফ।
১১.৯ এ নীধতভোরো জোধযয পূভফ যয কোযভণ উিূত পূভফ যয ফভকয়ো ফো বকোভনো আধথ যক সুধফধো প্রদোন কযো ভফ নো।
১১.১০ (ক এ ও প্রোধপ্তয জন্য আভফদনকোযী ধক্ষক-কভযচোযীগণ একই োভথ একোধধক ভদ চোকধযভত ফো
আধথ যক রোবজনক বকোন ভদ ধনভয়োধজত থোকভত োযভফন নো।
(ি) এভধভুক্ত বকোন ধক্ষক-কভযচোযী প্রধতষ্ঠোন ধযফতযন ফো উচ্চতয ভদ বমোগদোন কযভর ফিহভান মদ
বমোগদোভনয তোধযি বথভক পূফ যফতী ভদয এ ও উভত্তোরন কযভত োযভফন নো। (এভরওভুরিয বক্ষমে
রযরষ্ট-ঙ এয চারিভমি এনআইরড প্রমোজনীে কাগজে জভা প্রদান কযমি মফ)।
১১.১১ বফযকোধয ভোদ্রোোয় ধক্ষক-কভযচোযী ধনভয়োভগয বক্ষভে কোধিত ধক্ষোগত বমোগ্যতোয ভভধ্য ভগ্র
ধক্ষো জীফভন ধযধষ্ট- বভোতোভফক একটি র্ততীয় ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য ভফ।
১১.১২ (ক) ইনভর্ক্সধোযী ধক্ষক-কভযচোযীয ভভদ/ভভেভর (৬.১.ক, ৬.১.ি, ৬.১.গ এফং ৬.১. অনুভচ্ছভদ
ফধণ যত দমূভয বক্ষভে) প্রধতষ্ঠোন ধযফতয
বক্ষভে এ নীধতভোরোয ধযধষ্ট ‘ ’ বত ফধণ যত ধক্ষোগত
বমোগ্যতো (বেণী/ধফবোগ)  অধবজ্ঞতো প্রভমোজয ভফ নো;
(ি) অনুরূবোভফ উচ্চতয ভদ ধনভয়োভগয বক্ষভে এ নীধতভোরোয ধযধষ্ট ‘ ’ বত ফধণ যত ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(বেণী/ধফবোগ) প্রভমোজয ভফ নো; ব বক্ষভে তোভদয প্রথভ ধনভয়োগকোরীন ধক্ষোগত বমোগ্যতো প্রভমোজয ভফ
(গ)
চ
চ
১১.১৩ (ক) দোধির ভোদ্রোো আধরভ ভোদ্রোোয স্তভয উিীত য়োয য দোধির ভোদ্রোোয সুোধযনভেনভর্ন্ট 
কোযী সুোধযনভেনভর্ন্ট দ মথোক্রভভ আধরভ ভোদ্রোোয অধ্যক্ষ  উোধ্যক্ষ ভদ ভধিত ভফ। তভফ
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আধরভ স্তভয এভধভুক্ত য়োয য কোম্য অধবজ্ঞতো পূযণ য়ো োভভক্ষ আধরভ স্তভযয অধ্যক্ষ 
উোধ্যক্ষ ভদয এ ও প্রোপ্য ভফন। কোম্য অধবজ্ঞতো পূণ য নো য়ো ম যন্ত পূভফ যয বগ্রভর্ এভধ প্রোপ্ত ভফ।
(ি) আধরভ ভোদ্রোো পোধমর ভোদ্রোোয স্তভয উিীত য়োয য আধরভ ভোদ্রোোয অধ্যক্ষ  উোধ্যক্ষ দ
মথোক্রভভ পোধমর ভোদ্রোোয অধ্যক্ষ  উোধ্যক্ষ ভদ ভধিত ভফ । তভফ পোধমর স্তয এভধভুক্ত য়োয য
অধবজ্ঞতো পূযণ য়ো োভভক্ষ পোধমর স্তভযয অধ্যক্ষ  উোধ্যক্ষ ভদয এ ও প্রোপ্য ভফন। কোম্য
অধবজ্ঞতো পূণ য নো য়ো ম যন্ত পূভফ যয বগ্রভর্ এভধ প্রোপ্ত ভফ।
(গ) পোধমর ভোদ্রোো কোধভর ভোদ্রোোয স্তভয উিীত য়োয য পোধমর ভোদ্রোোয অধ্যক্ষ  উোধ্যক্ষ মথোক্রভভ
কোধভর ভোদ্রোোয অধ্যক্ষ  উোধ্যক্ষ ভদ ভধিত ভফন।
১১.১৪ এই নীধতভোরো জোধযয পূভফ য ধফধধভভোতোভফক ধনভয়োগ প্রোপ্ত ধক্ষক-কভযচোযী এই জনফর কোঠোভভো 
এভধ নীধতভোরোয় ফধণ যত প্যোেোন যভুক্ত শূন্যভদ এভধভুক্ত ভত োযভফন।
১২। ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন ধযফতযন:
(ক) এভধভুক্ত বকোন ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন চোকুধযযত অফিোয় প্রধতষ্ঠোন প্রধোনভক অফধতকযভণয ভোধ্যভভ
ইনভর্ক্সধোযী বকোন ধক্ষক/কভযচোযী অন্য বমভকোন এভধভুক্ত ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন ভভদ/উচ্চতয ভদ
ধনভয়োভগয জন্য আভফদন কযভর তোভক ধফবোগীয় প্রোথীরূভ গণ্য কযো ভফ। এরূ প্রোথী বম ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভন
ধনভয়োধজত ভফন ব ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন এভধভুক্ত ভর পূভফ যোক্ত প্রধতষ্ঠোভনয ছোড়ে  দোয়মুধক্ত ে গ্রণ এফং
অন্যোন্য বমোগ্যতো পূযণ োভভক্ষ ধতধন নতুন প্রধতষ্ঠোভন এ ও প্রোপ্য ভফন। তভফ এক প্রধতষ্ঠোন ভত চোকধয
তযোগ কযোয য অন্য প্রধতষ্ঠোভন বমোগদোনকোরীন ভভয়য ব্যফধোন ভফ যোচ্চ ২ (দুই) ফছয ম যন্ত তোয ইনভর্ক্স
ফোর থোকভফ এয অধধক ভর চোকুধযয ধফযধত (Break of Service) ফভর গণ্য ভফ।
(ি) কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ এভধভুক্ত ধক্ষক কভযচোযীভদয (প্রভয়োজনভফোভধ) নীধতভোরো প্রণয়ভনয
ভোধ্যভভ এক প্রধতষ্ঠোন বথভক অন্য প্রধতষ্ঠোভন ফদধর কযভত োযভফ।
১৩। বজযষ্ঠতো  অধবজ্ঞতো ধনধ যোযণ: ধক্ষক  কভযচোযীভদয োযস্পধযক বজযষ্ঠতো  অধবজ্ঞতো তোভদয ংধিষ্ট ভদ
প্রথভ এভধভুধক্তয তোধযি বথভক গণনো কযো ভফ। তভফ এভধভুধক্ত একই তোধযভি ভর বজযষ্ঠতো ধনধ যোযভণয
বক্ষভে বমোগদোভনয তোধযি ধফভফচনো কযো ভফ। বমোগদোভনয তোধযি একই ভর জন্ম তোধযভিয ধবধত্তভত বজযষ্ঠতো
ধনধ যোযণ ভফ। জন্ম তোধযি একই ভর মোয ধক্ষোগত বমোগ্যতো বফী ধতধন বজযষ্ঠ ভফন।
১৪। ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন বগ্রধর্ং: ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন মূভয এভধ ভুধক্তকযভণয ধনন্মরূ সূচভকয আভরোভক বগ্রধর্ং
দ্ধধত ব্যফোয কযো বমভত োভয:
একোভর্ধভক স্বীকৃধতয তোধযি
ধক্ষোথীয ংখ্যো
যীক্ষোথী ংখ্যো
উত্তীভণ যয ংখ্যো

১৫।

২৫
২৫

(প্রধত ২ফছভযয জন্য ৫,১০ ফো তদুর্ধ্য ফছয ভর ২৫)
(কোম্য ংখ্যোয বক্ষভে ১৫,কোম্য ংখ্যোয যফতী প্রধত ১০% বৃধদ্ধয জন্য ৫)

২৫ (কোম্য ংখ্যোয বক্ষভে ১৫,কোম্য ংখ্যোয যফতী প্রধত ১০ জভনয জন্য ৫)
২৫ (কোম্য োয অজযভনয বক্ষভে ১৫,যফতী প্রধত ১০% এয জন্য ৫)
বভোে= ১০০

ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন এভধভুধক্তয দ্ধধত: ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন এভধভুধক্তয জন্য কোম্য তযোধদ পূযণ োভভক্ষ
ও
অনরোইভন আভফদন কযভত ভফ।

১৬। (ক) এভধভুধক্তয রভক্ষয প্রধতষ্ঠোন ফোছোই এয জন্য
একজন অধতধযক্ত ধচফ/মৄগ্মধচফভক
আফোয়ক কভয একটি কধভটি ভফ। কধভটি নীধতভোরো এফং ফোভজে ফযোভিয আভরোভক এভধওভুধক্তয জন্য
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প্রধতষ্ঠোন ফোছোইপূফ যক কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগয ধনকে সুোধয কযভফ। জনস্বোভথ যয গুরুত্ব
ধফভফচনোয় এভধভুধক্তয তযপূযণ োভভক্ষ কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ বকোভনো প্রধতষ্ঠোন
এভধভুধক্তয আভদ ধদভত োযভফ। ধচফ, কোধযগধয ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য কধভটিয দস্য ংখ্যো
ধনধ যোধযত ভফ।
(ি) বকোভনো ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য এভধভুধক্তয আভদ প্রোপ্ত ভর
ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্তয প্রধতষ্ঠোভনয ধযণ অনুমোয়ী এভধ বকোর্ প্রদোন কযভফ।
১৭।

ধক্ষক/কভযচোযীয এ ও ছোড়কযণ দ্ধধতিঃ
১৭.১ এ ও প্রোধপ্তয জন্য ধক্ষক/কভযচোযীভক প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয ভোধ্যভভ প্রভয়োজনীয় কোগজে 
তথ্যোধদ ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্তভযয ধনভদ যধত প্রধক্রয়োয় অনরোইভন আভফদন কযভত ভফ এফং আভফদভনয
োভথ ধযধষ্ট ‘ঙ’
খ
জ
এ
তয (
ছ
খ
১৭.২

জ

ও

ও
০৫
খ
জ
১০
খ
(
কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য ধনধ যোধযত অন্য বকোন দ্ধধতভত) আভফদনে এ
আভরোভক যীক্ষো-ধনযীক্ষো কভয ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্ত
২০
খ
ধক্ষক/কভযচোযীভদয এ ও ছোড়
জ কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগয
কযভফ। কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ ২৫
খ
১৭.২ক (i) ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্তভযয ভোধযচোরভকয বনর্তভত্ব ধক্ষক-কভযচোযীয এভধভূধক্তয রভক্ষয
(উধচভফয ধনভন নয় এরূ টিএভইধর্য একজন প্রধতধনধধ) ০৫ (াঁচ) দস্য ধফধষ্ট ‘এভধভুধক্তয
আভফদন ফোছোই  অনুভভোদন কধভটি’ নোভভ একটি কধভটি থোকভফ।
(ii) উক্ত কধভটি নীধতভোরো  আধথ যক ধফধধ-ধফধোন এফং ফোভজে ফযোভিয ধফলয় ধফভফচনোয় ধনভয় উভজরো
ভোধ্যধভক ধক্ষো অধপোয (অনরোইভন) এয ধনকে ভত প্রোপ্ত এভধ ংক্রোন্ত আভফদন মোচোই-ফোছোই কভয
ধদ্ধোন্ত গ্রন কযভফ।
(iii) ধচফ কর্তক
য টিএভইধর্য প্রধতধনধধ ধনধ যোধযত ভফ।
১৭.৩ অতয তথ্য প্রদোন, তথ্য বগোন কযো ভুয়ো ফো জোর কোগজে দোধির, প্রোপ্যতো নো থোকো ভে
আভফদন বপ্রযণ কযোয কোযভণ এ ও ছোড়কযভণ অধনয়ভভয জন্য ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠোন প্রধোন/ধক্ষককভযচোযী/প্রধতষ্ঠোভনয ব্যফিোনো কধভটি/গবধন যং ফধর্ দোয়ী থোকভফন এফং তোভদয ধফরুু্ভদ্ধ মভথোমৄক্ত আইনোনুগ
ব্যফিো গ্রণ কযো ভফ।
১৭.৪ ম্যোভনধজং কধভটি/গবধন যং ফধর্য বোধত এফং প্রধতষ্ঠোন প্রধোন এ ও ধফভর বমৌথবোভফ স্বোক্ষয
কযভফন। ধনয়ধভত কধভটি/এর্ক কধভটি/বোধতয অফতযভোভন
প্রধতষ্ঠোভনয ধক্ষক-কভযচোযী 
জ কধভটিয ভভধ্য সৃষ্ট ভতোথ যভকযয কোযভণ ফো তোভদয ভভধ্য সৃষ্ট ভোভরোয কোযভণ এ ও উভত্তোর
জ
বজরো দভয অফধিত ভোদ্রোোয বক্ষভে বজরো প্রোক/অধতধযক্ত বজরো প্রোক
এফং বজরো দভযয ফোইভযয ভোদ্রোোয বক্ষভে উভজরো ধনফ যোী অধপোয বোধতয িভর স্বোক্ষয কযভফন।
প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয অফতযভোভন প্রধতষ্ঠোভনয কোযী প্রধোন এফং তোয অফতযভোভন প্রধতষ্ঠোভনয বজযষ্ঠতভ ধক্ষক
প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয িভর স্বোক্ষয কযভফন।
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১৮।

এ ও িধগত, কতযন  ফোধতরকযণ:
১৮.১ কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ ধনভনোক্ত কোযভণ বকোন বফযকোধয ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয ধক্ষক,
কভযকতযো  কভযচোযীভদয এ ও ফযোি োভধয়ক
ফোধতর কযভত োযভফ;
(ক) এ
৫ ( ও (খ ফধণ যত আফশ্যকীয় তয পূযণ নো কযভর ফো প্রধতষ্ঠোভনয এভধভু
বংি প্রভোধণত ভর প্রধতষ্ঠোভনয এভধ িধগত/ফোধতর কযো মোভফ।

তয

(ি) কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ ফো কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য ধনধ যোধযত কর্তয ভক্ষয
ধনভদ যনো বভোতোভফক ধোফ ংযক্ষণ  আয়-ব্যয় ধনযীক্ষো নো কযভর ফো তথ্য প্রদোন নো কযভর অথফো
কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগয ধনভদ যনো প্রধতোরন নো কযভর প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয এ ও িধগত/ফোধতর
কযো ভফ এফং ধযচোরনো কধভটিয ধফরুভদ্ধ কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য ব্যফিো বনয়ো ভফ।
(গ) ধভথ্যো তথ্য প্রদোন, অবফধ ধক্ষক ধনভয়োগ, ভুয়ো োিো/ধভথ্যো ধক্ষোথী প্রদযন, োফধরক যীক্ষোয় অদুোয়
অফরম্বন এফং অথফো কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ/ ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্তয এয বকোভনো ধদ্ধোন্ত
প্রধতোরন নো কযভর ফো ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্/য ইরোধভ আযধফ ধফশ্বধফদ্যোরয় এয আীর
আযধফভেন এয ধদ্ধোন্ত প্রধতোরন নো কযভর প্রভমোজয বক্ষভে ংধিষ্ট ধক্ষক-কভযচোযী ফো প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয
এ ও িধগত/ফোধতর কযো ভফ।
( ) প্রধতষ্ঠোন কর্তক
য NTRCA বত ধক্ষক/কভযচোযীয চোধদো ধদভর উক্ত ভদ NTRCA কর্তক
য
যোধচত/ভভনোনীত
য
ধনফ
ধক্ষক-কভযচোযী ধনভয়োগ ধদভত ভফ। প্যোেোণ অধতধযক্ত চোধদো ধদভর উক্ত ধক্ষক/
কভযচোযীয তবোগ এ ও প্রধতষ্ঠোন বথভক ধনফ যো কযভত ভফ। এয ব্যতযয় েভর প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয এ ও
িধগত/ফোধতর কযো ভফ এফং ধযচোরনো কধভটিয ধফরুু্ভদ্ধ ব্যফিো বনয়ো ভফ।
(ঙ) এভধভুধক্তয জন্য জোর ধক্ষোগত বমোগ্যতোয নদ/ধনফন্ধন নদ প্রদোন, জোর ধনভয়োগ ংক্রোন্ত বযকর্ য
প্রদোন, ভধরো বকোেো অনুযণ ব্যতীত ধক্ষক ধনভয়োগ প্রদোন এফং প্যোেোণ য ফধভূযত ভদ এভধভুধক্তয জন্য
আভফদন বপ্রযণ কযভর কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠোন প্রধোন ফো ধক্ষক ফো
কভযচোযীয এভধ িধগত/ফোধতর কযো ভফ এফং ধযচোরনো কধভটিয ধফরুভদ্ধ ব্যফিো বনয়ো ভফ।
(চ এ ও উভত্তোরভন অধনয়ভভয জন্য ধতষ্ঠোন প্রধোভনয এ ও িধগত/ফোধতর কযো ভফ এফং ধযচোরনো
কধভটিয ধফরুভদ্ধ কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য ব্যফিো বনয়ো ভফ।
১৮.২ (ক) এ নীধতভোরো
ধয কোভজ জধড়ত থোকো
শৃিরো বি, অদোচযণ ফো
ননধতক স্খরনজধনত বকোন অধবভমোভগয প্রোথধভক তযতো োয়ো বগভর
চ
বকোন
ধক্ষক/কভযচোযী
খ ( জ
এভধ োভধয়কবোভফ
জ
চ - ছ
ও
কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ
জ
(ি এ

(গ

ও িধগত কযোয ৬০

ভভধ্য তদন্ত কভয অধবভমোগ (
ছ প্রভোধণত ভর ড়োন্ত ধদ্ধোন্ত গ্রণ কযো জ

এ
চ

জ
ও

(ঘ

৬০

অধবভমোগ
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জ
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জ

ও

(ঙ) কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ ৩০
১৮.৩ এভধ িধগত অথফো ফোধতরকৃত বকোন প্রধতষ্ঠোন যফতীভত এভধ-য তযপূযণ কযভর পুনযোয়
এভধ ছোভড়য বমোগ্য ধফভফধচত ভফ। এ বক্ষভে এভধ ি ত থোকো ভভয়য বকোন ফভকয়ো এ ও প্রোপ্য
ভফ নো।
১৮.৪ প্রধতষ্ঠোভনয ধক্ষক-কভযচোযী  ব্যফিোনো কধভটিয ভধ্যকোয অবযন্তযীণ ধফভযোভধয কোযভণ ফো তোভদয
ভভধ্য সৃষ্ট ভোভরোয কোযভণ এভধ উভত্তোরন ম্ভফ নো ভর যফতীভত ফভকয়ো ধোভফ তো এভধ িোত বথভক
উভত্তোরন কযো মোভফ নো। ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠোন এয আধথ যক দোয়-দোধয়ত্ব ফন কযভফ।
১৮.৫
খ) ও

) বপৌজদোধয ভোভরোয় ধনভদ যোল প্রভোধণত ভর
ও
ফভকয়ো এ ও প্রদোভনয ধফলভয় ধফভফচনো কযভফ।
ভোভরোয় আদোরভতয ধনভদ যনোয

ও

জ

১৮.৬ এভধ িধগত, ফোধতর এফং পুনযোয় চোলুয বক্ষভে কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো
ভন্ত্রণোরভয়য অনুভভোদন প্রভয়োজন ভফ
১৯ পুন:ধফভফচনোয আভফদন: বকোন প্রধতষ্ঠোন/ধক্ষক-কভযচোযীয এ ও কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো
ভন্ত্রণরোয় কর্তক
য িধগত, কতযন  ফোধতভরয ধফরুভদ্ধ ধনভনোক্তবোভফ কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগয ধনকে
পুন:ধফভফচনোয জন্য আভফদন কযো মোভফ;
(ক) প্রধতষ্ঠোভনয প্রধোন ফো ধক্ষক-কভযচোযীয পুন:ধফভফচনোয আভফদন ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্তভযয
ভোধযচোরক ফযোফয উমৄক্ত কোযণ উভিিপূফ যক  প্রভোণোধদ কোভয ৩০ ধদভনয ভভধ্য কযভত ভফ।
(ি) ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্তভযয ভোধযচোরক এটি যীক্ষোভন্ত ৩০ ধদভনয ভভধ্য শুনোনী গ্রণপূফ যক ভতোভত
কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগ বপ্রযণ কযভফ।
(গ) এ ধফলভয় কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য গঠিত ধনভনোক্ত কধভটি ংধিষ্ট ধফধধ-ধফধোন অনুমোয়ী
চূড়োন্ত ধনম্পধত্তয জন্য সুোধয প্রদোন কযভফ১
২
৩
৪
৫
৬

অধতধযক্ত ধচফ/মৄগ্মধচফ (প্রোন), কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ
ধক্ষো অধধদপ্তভযয প্রধতধনধধ (ধযচোরক ম যোভয়য ধনভন নয়)
ধযদযন  ধনযীক্ষো অধধদপ্তভযয প্রধতধনধধ (মৄগ্ম-ধযচোরভকয ধনভন নয়)
কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো অধর্ে  আইন অনুধফবোভগয প্রধতধনধধ
কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো
অনুধফবোভগয প্রধতধনধধ
উধচফ
চ (এ ও), কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ

বোধত
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য
দস্য ধচফ

( ) ধচফ, কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ ৩০ (ধে) ধদভনয ভভধ্য ধফলয়টি (কধভটিয সুোধয ধফভফচনোয়
ধনভয়) ধনষ্পধত্ত কযভফন।
২০। ধক্ষক  ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন মূল্যোয়ন ব্যফিো: প্রধতষ্ঠোন প্রধোন কর এভধভুক্ত ধক্ষভকয কোভজয
মূল্যোয়ভনয ব্যফিো থোকভত ভফ। প্রভতযক এভধভুক্ত ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন এভধভুক্ত ধক্ষভকয ফোধল যক
মূল্যোয়ভনয ব্যফিো কযভফ। এ ধফলভয় কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ মথোমথ ব্যফিো গ্রণ কযভফ।
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২১। আঞ্চধরক োভঞ্জস্য ধফধোন: এভধভুধক্তয জন্য ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন ধনফ যোচভনয বক্ষভে আঞ্চধরক োভঞ্জস্য যক্ষো
কযভত ভফ। এই নীধতভোরো অনুযভণ নতুন প্রধতষ্ঠোন (ভোদ্রোো) এভধভুক্ত কযোয বক্ষভে উভজরোয
জনংখ্যো, এভধভুক্ত প্রধতষ্ঠোভনয ংখ্যো  প্রধতষ্ঠোভনয ধযণ ধফভফচনো কযভত ভফ। এভক্ষভে কোধযগধয 
ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয় মথোমথ সূচক/প্রধক্রয়ো ধনধ যোযণ এফং কোম যকয কযভফ।
২২ ধফভল বক্ষভে তয ধধথর: ধক্ষোয় অনগ্রয, ববৌভগোধরকবোভফ অসুধফধোজনক (Geographically
disadvantaged) োোড়ী এরোকো, োড়-ফোড়, চযোঞ্চর, নোযীধক্ষো, োভোধজকবোভফ অনগ্রয বগোষ্ঠী,
প্রধতফন্ধী, ধফভলোধয়ত ধক্ষো প্রধতষ্ঠোন প্রধতষ্ঠোয বক্ষভে ফো কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগয ধফভফচনোয়
অগ্রোধধকোয োয়োয বমোগ্য বম বকোন বক্ষভে (ধফভল ধফভফচনোয়) তয ধধথর কযো বমভত োভয।
২৩। এভধভুধক্তয য
ধযফতযন কযো মোভফ নো।
২৪। প্রধতষ্ঠোন  ধক্ষক মূল্যোয়ন:
২৪.১ দক্ষ ভোনফ ম্পদ নতযীয রভক্ষয প্রধতষ্ঠোন  ধক্ষক ম যোভয় সৃজনীরতো, কভযদক্ষতো, উদ্ধোফনী ক্ষভতো
 প্রমৄধক্তগত দক্ষতো মূল্যোয়ভনয রভক্ষয কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ উভদ্যোগ গ্রণ কযভত োযভফ।
২৪.২ প্রধতষ্ঠোন প্রধোন অনুভচ্ছদ ২৪.১ অনুমোয়ী ধক্ষক/কভযচোযীভদয ফোধল যক মূল্যোয়ভনয ব্যফিো গ্রণ কযভফ।
২৪.৩ প্রধতষ্ঠোভনয ম্যোভনধজং কধভটি/গবধন যং ফধর্/এর্ক কধভটি অনুভচ্ছদ ২৪.১ অনুমোয়ী প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয
মূল্যোয়ভনয ব্যফিো গ্রণ কযভফ। ম্যোভনধজং কধভটি/গবধন যং ফধর্ /এর্ক কধভটিয অফতযভোভন এ ও
প্রধতস্বোক্ষযকোযী ধফকল্প কভযকতযো উক্তরূ মূল্যোয়ভনয ব্যফিো গ্রণ কযভফ।
২৫

বোয উৎকল য োধন:
২৫.১ ধক্ষকতোয বক্ষভে ধনধ যোধযত োঠ্যক্রভ, ধক্ষণ-ধিন, ধনয়ভোনুফধতযতো  শুদ্ধোচোয মথোমথবোভফ অনুযণ
কযভত ভফ।
২৫.২ ধফলয়ধবধত্তক উচ্চভোভনয দক্ষতো অজযভনয োোোধ সৃজনীর কভযকোভন্ড োযদী ভত ভফ।
২৫.৩ বকোধচং ফোধণজয  বনোেবুক ব্যফোয ভত ধফযত থোকভত ভফ।
২৫.৪ প্রধতষ্ঠোভনয প্রোধনক  একোভর্ধভক শৃিরো যক্ষোয় কর্তয ভক্ষয ধনভদ যনো প্রধতোরভন ভচষ্ট থোকভত
ভফ।

২৬

যধতকযণ: এ নীধতভোরো কোম যকয য়োয পূভফ য জোধযকৃত ধক্ষো ভ ণোরভয়য এতদংক্রোন্ত কর আভদ 
ধনভদ যনোয় ফধণ যত ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয এ ও এফং জনফর কোঠোভভো ম্পধকযত ংধিষ্ট অংমূ ফোধতর
ফভর গণ্য ভফ। তভফ পূভফ যয নীধতভোরোয আতোয় ম্পি য়ো কর কোজ নফধ ভভভয ধফভফধচত ভফ।

২৭ নীধতভোরোয কোম যকোধযতো: এ নীধতভোরো ধননরূবোভফ কোম যকয ভফ:
(ক) নীধতভোরো জোধয য়োয পূভফ য এভধভুক্ত ধক্ষক-কভযচোযীয এ ও প্রদোন অব্যোত থোকভফ;
(ি) ধনফন্ধন যীক্ষো  এনটিআযধএ কর্তক
য ধক্ষক ধনফ যোচন চোলু য়োয পূভফ য োঠদোভনয অনুভধত প্রোপ্ত
ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয ধফধধভভোতোভফক ধনভয়োগপ্রোপ্ত ধক্ষকগভণয ধনফন্ধন যীক্ষোয় অংগ্রভণয প্রভয়োজন ভফ
নো; তয থোভক বম, এনটিআযধএ ংক্রোন্ত ধফধোন চোলু য়োয পূভফ য োঠদোভনয জন্য আভফদনকৃত তভফ
এনটিআযধএ ংক্রোন্ত ধফধোন চোলু য়োয য োঠদোভনয (পুভফ যয আভফদভনয ধবধত্তভত) অনুভধত প্রোপ্ত
প্রধতষ্ঠোভনয ধনভয়োগপ্রোপ্ত (প্রভমোজয ধফধোভনয আভরোভক) ধক্ষকগভণয ধনফন্ধন যীক্ষোয় অংগ্রভণয প্ররভয়োজন
ভফ নো।
(গ) জনফর কোঠোভভোভত নফসৃষ্ঠ দমূ ম যোয়ক্রভভ ৫(াঁচ) ফছভয পূযণ বমোগ্য ভফ;
( ) কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ জনস্বোভথ য এ নীধতভোরো প্রভয়োজনীয় ংভোধন কযভত োযভফ;
(ঙ) বকোন ধক্ষক/কভযচোযী/প্রধতষ্ঠোন প্রধোন কর্তক
য এ নীধতভোরোয ধযধন্থ বকোন কোজ ম্পোধদত ভর তো
অযোধ ভভভয গণ্য ভফ এফং অনুভচ্ছদ ১৮.১গ এয আতোয় প্রভয়োজনীয় ব্যফিো গ্রণ কযো ভফ।
-15

(চ) এ নীধতভোরো অধফরভম্ব কোম যকয ভফ।
২৮ ব্যোখ্যো: এ
বকোন অনুভচ্ছদ ফো অংভয ফো ফোভকযয ফো ফোকযোংভয ব্যোখ্যোয প্রভয়োজন ভর কোধযগধয
 ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগয ধনকে ভত তো গ্রণ কযভত ভফ এফং কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভগয
ব্যোখ্যোই চূড়োন্ত ফভর ধফভফধচত ভফ।

(ভভো: আধভনুর ইরোভ িোন)
ধচফ
(জ

):

1 ধধনয়য ধচফ, অথ য ধফবোগ, অথ য ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো
2 ধচফ, ভোধ্যধভক  উচ্চ ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো
3 অধতধযক্ত ধচফ, মৄগ্ম ধচফ (কর) কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়,
ঢোকো
4 ভোধযচোরক, ভোধ্যধভক  উচ্চ ধক্ষো অধধদপ্তয, ঢোকো
5 ভোধযচোরক, কোধযগধয ধক্ষো অধধদপ্তয, আগোযগাঁ, ঢোকো
6 ভোধযচোরক, ভোদ্রোো ধক্ষো অধধদপ্তয, ধনউ বফইধর বযোর্, গোইর্ োউ, যভনো, ঢোকো
7 ভোধযচোরক, জোতীয় ধক্ষো তথ্য  ধযংখ্যোন বুযভযো (ব্যোনভফই), ঢোকো
8 প্রধোন প্রভকৌরী, ধক্ষো প্রভকৌর অধধদপ্তয, ঢোকো
9 বচয়োযম্যোন, বফযকোধয ধক্ষক ধনফন্ধন  প্রতযয়ন কর্তয ক্ষ (এনটিআযধএ), ইেোেন গোভর্ যন বযোর্, যভনো, ঢোকো
10 ভোধযচোরক, জোতীয় ধক্ষো ব্যফিোনো একোভর্ধভ (নোভয়ভ), ধোনভধন্ড, ঢোকো
11 বজরো প্রোক ....................................................(কর)
12 বচয়োযম্যোন, ফোংরোভদ কোধযগধয ধক্ষো বফোর্ য, আগোযগাঁ, ঢোকো
13 বচয়োযম্যোন, ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্,য ফকীফোজোয, ঢোকো
14 বচয়োযম্যোন, জোতীয় ধক্ষোক্রভ  োঠ্যপুস্তক বফোর্ য (এন.ধ.টি.ধফ),ভধতধঝর, ঢোকো
15 অধ্যক্ষ, ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষক প্রধক্ষণ ইনধিটিউে, গোজীপুয
16 ব্যফিোনো ধযচোরক, বোনোরী ব্যোংক/অগ্রণী ব্যোংক/জনতো ব্যোংক/রূোরী ব্যোংক ধরধভভের্, প্রধোন কোম যোরয়,
ভধতধঝর, ঢোকো
17 ধযচোরক, ধযদযন  ধনযীক্ষো অধধদপ্তয, ঢোকো
18 উ-ধনয়ন্ত্রক, ফোংরোভদ পযভ  প্রকোনো অধপ বতজগাঁ, ঢোকো (প্রজ্ঞোনটি ফোংরোভদ বগভজভেয অধতধযক্ত
ংখ্যোয় প্রকোপূফ যক প্রকোধত বগভজভেয ৩০০ কধ এ ধফবোভগ বপ্রযভণয অনুভযোধ)
19 উভজরো ধনফ যোী অধপোয ................................ .... (কর)
20 বজরো ধক্ষো অধপোয............................................ (কর)
21 উভজরো ভোধ্যধভক ধক্ষো অধপোয ..........................(কর)
22 ধভিভ এনোধরি, কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয় (ভয়ফ োইভে প্রকোভয অনুভযোধ)
23 কোযী বপ্রোগ্রোভোয, কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয় (ভয়ফ োইভে প্রকোভয অনুভযোধ)
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অফগরিয জন্য অনুররর (মজযষ্ঠিায রবরিমি নে):
স্মোযক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪০.২২.০০২.২০-২২৩

তোধযিিঃ

০৮
, ১৪২৭
২৩ নভবম্বয ২০২০

1 ভোননীয় ভন্ত্রীয একোন্ত ধচফ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো (ভোননীয় ভন্ত্রীয দয় অফগধতয জন্য)
2 ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয উভদষ্টো (ধক্ষো, োভোধজক উিয়ন  যোজনীধত ধফলয়ক) এয একোন্ত ধচফ, প্রধোনভন্ত্রীয
কোম যোরয়, বতজগাঁ, ঢোকো ( ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয উভদষ্টোয দয় অফগধতয জন্য)
3 জোতীয় ংভদয ধক্ষো ভন্ত্রণোরয় ম্পকীত িোয়ী কধভটিয ভোননীয় বোধতয একোন্ত ধচফ, রুভ নং ৭৬৫,
বযোর্-৭ নথ য ভয়ষ্ট ব্লক, জোতীয় ংদ বফন, বভয ফোংরো নগয, ঢোকো
4 ভোননীয় উভন্ত্রীয একোন্ত ধচফ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো (ভোননীয় উভন্ত্রীয দয় অফগধতয জন্য)
5 ধচভফয একোন্ত ধচফ, কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ, ধক্ষো ভন্ত্রণোরয় (ধচফ ভভোদভয়য দয় অফগধতয জন্য)
6 অধপ কধ।
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ধযধষ্ট-‘ক’

ক. ববৌভগোধরক দূযত্বধবধত্তক প্রোপ্যতো :
প্রধতষ্ঠোভনয ধযন

অঞ্চর

দোধির

দূযত্ব

য
ভপস্বর
য
ভপস্বর

আধরভ

২ ধক. ধভ
৪ ধক. ধভ.
২ ধক. ধভ.
৬ ধক. ধভ.
১০ ধক. ধভ.

/
ধফ: দ্র: য ফরভত

ও

এরোকোভক বুঝোভফ।

ি) জনংখ্যোয ধবধত্তভত প্রোপ্যতো :
ধযন
দোধির
আধরভ

জন ংখ্যো
ফ যভল আদভশুভোধযয োভথ প্রধতফৎভযয জনংখ্যো বৃধদ্ধয োযভক ধফভফচনোয় ধনভয় প্রধতষ্ঠোভনয
প্রোপ্যতোয ধফলয়টি ধনধিত কযভত ভফ।
োয ফোড়, চযোঞ্চর এফং োফ যতয এরোকোয জনংখ্যোভক ধফভফচনোয় ধনভয় ঐ কর এরোকোয জন্য
আরোদোবোভফ প্রধতষ্ঠোভনয প্রোপ্যতো ধনধ যোযণ কযভত ভফ।
এ ধফলভয় কোধযগধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোগ কর্তক
য যফতীভত জোধযকৃত ধনভদ যনোয আভরোভক প্রোপ্যতো
ধনধ যোধযত ভফ এফং উক্ত ধনভদ যনো নীধতভোরোয অং ধভভফ ধফভফধচত ভফ।
তয থোভক বম, উধযউক্ত ভভত ধনভদ যনো জোধযয পুফ য ম যন্ত ফ যভল আদভশুভোধযয োভথ প্রধতফৎভযয
জনংখ্যোয বৃধদ্ধয োযভক ধফভফচনোয় ধনভয় এরোকোধবধত্তক প্রধতষ্ঠোভনয প্রোপ্যতো ধনধ যোযভনয কোম যক্রভ
চরভোন থোকভফ।

এভধ প্রোধপ্তয জন্য কোম্য ধক্ষোথী ংখ্যো:
ধক্ষো প্রধতষ্ঠোভনয ধযন

অঞ্চর

দোধির ১ভ-১০ভ

এ
ভপস্বর

আধরভ ১ভ-১২

এ
ভপস্বর

পোধমর ১ভ-১৫

এ
ভপস্বর

কোধভর ১ভ-১৭

এ
ভপস্বর

ধযধষ্ট-‘ি’
ধক্ষো/শুধু ফোরক
প্রধতষ্ঠোভনয জন্য
৩০০ জন
২৭৫ জন
২৫০ জন
৪০০ জন
৩৫০ জন
৩০০ জন
৪২৫ জন
৩৯০ জন
৩৫০ জন
৪৬০ জন
৪২০ জ
৩৮৫ জন
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শুধু ফোধরকো প্রধতষ্ঠোভনয জন্য
২৫০ জন
২২৫ জন
২০০ জন
৩০০ জন
২৭৫ জন
২৫০ জন
৩২৫ জন
৩০০ জন
২৭৫ জন
৩৬০ জন
৩৩৫ জ
৩১০ জন

ধযধষ্ট-‘গ’
যীক্ষোয পরোপর
এভধ প্রোধপ্তয জন্য োফধরক যীক্ষোয় ধননরূ পরোপর অজযন কযভত ভফ:
োফধরক যীক্ষোয নোভ

যীক্ষোথীয ন্যযনতভ
ংখ্যো
২৪ জন
২০ জ
১৮ জন
২৪ জন
২০ জ
১৮ জন
২৪ জন
২০ জ
১৮ জন
২৪ জন
২০ জ
১৮ জন

অঞ্চর

দোধির

এ
ভপস্বর

আধরভ

এ
ভপস্বর

পোধমর

এ
ভপস্বর

কোধভর

এ
ভপস্বর
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োভয ন্যযনতভ োয
৭০%
৬০%
৫৫%
৬৫%
৫৫%
৫০%
৬০%
৫০%
৪৫%
৬০%
৫০%
৪৫%

-‘ঘ’
(

)এ

চ

জ

-

ও
ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
1.
অধ্যক্ষ
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
কোধভর
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
(স্নোতভকোত্তয
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ভোদ্রোোয জন্য) ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।
2.
উোধ্যক্ষ
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
কোধভর
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
(স্নোতভকোত্তয
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ভোদ্রোোয জন্য) ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।
3.
কোযী
এভধভুক্ত প্রবোলকগণ প্রবোলক ভদ
অধ্যোক
এভধভুধক্তয ৮ ফছয পূধতযভত ৫০%
কোধভর ভোদ্রোোয ধভভফ ১৩.২ অনুভচ্ছভদ ফধণ যতভভত
জন্য (বকফর
বজযষ্ঠতো ধনধ যোযণ োভভক্ষ কোযী
ভদোিধতয বমোগ্য অধ্যোক ভদ ভদোিধত োভফন।
ভদয নোভ

দ)
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অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
কারভর ও পারমর ভাদ্রাায
বগ্রর্-৪
উাধ্যক্ষ/ মুারি/ মুপারয/ ৫০০০০পরক/
আরদফ/
কাযী ৭১২০০/অধ্যাক মদ ০৩ ফছমযয
অরবজ্ঞিা
প্রবালক মদ
(আযরফ রফলেমূম) কারভর/
পারমর ভাদ্রাাে ১২ ফছমযয
রক্ষকিায অরবজ্ঞিা।
িমফ, এভরপর রডরগ্রধাযীমদয
বক্ষমে 0২ ফছয এফং রএইচরড
রডরগ্রধাযীমদয বক্ষমে 0৪ ফছয
অরবজ্ঞিা
ররর্থরমমাগ্য।

কারভর ও পারমর ভাদ্রাায
উাধ্যক্ষ/ মুারি/ মুপারয/
পরক/ আরদফ/কাযী অধ্যাক
মদ ০৩ ফছমযয অরবজ্ঞিা এফং
প্রবালক
মদ
(আযরফ
রফলেমূম) কারভর/ পারমর
ভাদ্রাাে ৯ ফছমযয রক্ষকিায
অরবজ্ঞিা।

বগ্রর্-৫
৪৩০০০৬৯৮৫০/-

িমফ, এভরপর রডরগ্রধাযীমদয
বক্ষমে 0২ ফছয এফং রএইচরড
রডরগ্রধাযীমদয বক্ষমে 0৪ ফছয
অরবজ্ঞিা ররর্থরমমাগ্য।

প্রবোলক ধভভফ এভধভুক্ত
ভদ ৮ ফছভযয ধক্ষকতোয
অধবজ্ঞতো।

বগ্রর্-৬
৩৫৫০০৬৭০১০/-

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
4. মুোধি/মুপো ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
ধয/পধক/
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
আধদফ (কোধভর/ ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
স্নোতভকোত্তয
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভোদ্রোোয জন্য) ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।
5.
প্রবোলক
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
কোধভর
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
(স্নোতভকোত্তয
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ভোদ্রোোয
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
োদী/তোপীয/ ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
ধপক/ আদফ অথফো
ধফবোভগয জন্য ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
প্রভমোজয।)
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।
ফ হমল রডরগ্র ব্যিীি রক্ষা জীফমনয
অন্যান্য স্তময বম বকান ১টি বি ৩ে
বেিী ফা ভভান গ্রিমমাগ্য মফ।
6.
অধ্যক্ষ
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
(পোধমর ভোদ্রোোয কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
জন্য)
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
ভদয নোভ
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অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
কোধভর/পোধমর
ভোদ্রোোয়
বগ্রর্-৬
ধপক/আদফ/োধদ/তোপীয/আ
৩৫৫০০যধফ ধফলয়মূভ প্রবোলক ধভভফ ৬৭০১০/এভধভুক্ত ভদ ০৮ ফছভযয
ধক্ষকতোয অধবজ্ঞতো।

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য।)

বগ্রর্-৯
২২০০০৫৩০৬০/-

কারভর ও পারমর ভাদ্রাায
উাধ্যক্ষ/ মুারি/ মুপারয/
পরক/ আরদফ/কাযী অধ্যাক
মদ ০৩ ফছমযয অরবজ্ঞিা এফং
প্রবালক
মদ
(আযরফ
রফলেমূম) কারভর/ পারমর
ভাদ্রাাে ১২ ফছমযয রক্ষকিায
অরবজ্ঞিা।

বগ্রর্-৪
৫০০০০৭১২০০/-

ভদয নোভ

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।

7.

উোধ্যক্ষ
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
(পোধমর ভোদ্রোোয কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
জন্য)
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।

8.

কোযী
অধ্যোক
(পোধমর ভোদ্রোোয
জন্য) (বকফর
ভদোিধত বমোগ্য
দ)

এভধভুক্ত প্রবোলকগণ প্রবোলক ভদ
এভধভুধক্তয ৮ ফছয পূধতযভত ৫০%
ধভভফ ১৩.২ অনুভচ্ছভদ ফধণ যত
োযস্পধযক বজযষ্ঠতো ধনধ যোযণ োভভক্ষ
কোযী অধ্যোক ভদ ভদোিধত
োভফন।
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অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
অর্থফা
আররভ ভাদ্রাায অধ্যক্ষ রামফ
৫ ফছমযয অরবজ্ঞিা এফং
কাযী অধ্যাক/সুায/প্রবালক
(আযরফ রফলেমূম) মদ ১০
ফছমযয অরবজ্ঞিা।
অর্থফা
আররভ ভাদ্রাায অধ্যক্ষ রামফ
১৫ ফছমযয অরবজ্ঞিা।
িমফ, এভরপর রডরগ্রধাযীমদয
বক্ষমে 0২ ফছয এফং রএইচরড
রডরগ্রধাযীমদয বক্ষমে 0৪ ফছয
অরবজ্ঞিা ররর্থরমমাগ্য।
কারভর ও পারমর ভাদ্রাায
বগ্রর্-৫
উাধ্যক্ষ/ মুারি/ মুপারয/ ৪৩০০০পরক/ আরদফ/কাযী অধ্যাক ৬৯৮৫০/মদ ০৩ ফছমযয অরবজ্ঞিা এফং
প্রবালক
মদ
(আযরফ
রফলেমূম) কারভর/ পারমর
ভাদ্রাাে ০৯ ফছমযয রক্ষকিায
অরবজ্ঞিা।
অর্থফা
আররভ ভাদ্রাায অধ্যক্ষ রামফ
3 ফছমযয অরবজ্ঞিা এফং
কাযী অধ্যাক/সুায/প্রবালক
(আযরফ রফলেমূম) মদ ০৯
ফছমযয রক্ষকিায অরবজ্ঞিা।
অর্থফা
আররভ ভাদ্রাায অধ্যক্ষ রামফ
১২ ফছমযয অরবজ্ঞিা
িমফ, এভরপর রডরগ্রধাযীমদয
বক্ষমে 0২ ফছয এফং রএইচরড
রডরগ্রধাযীমদয বক্ষমে 0৪ ফছয
অরবজ্ঞিা ররর্থরমমাগ্য।
প্রবোলক ধভভফ এভধভুক্ত
বগ্রর্-৬
ভদ ০৮ ফছভযয ধক্ষকতোয ৩৫৫০০অধবজ্ঞতো।
৬৭০১০/-

ভদয নোভ
9.

অধ্যক্ষ
(আধরভ ভোদ্রোো)

10.

উোধ্যক্ষ
(আধরভ ভোদ্রোো)

11.

বজযষ্ঠ প্রবোলক
(আধরভ ভোদ্রোোয
জন্য) (বকফর
ভদোিধতয বমোগ্য
দ)

12. প্রবোলক (আযধফ)

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।
এভধভুক্ত প্রবোলকগণ প্রবোলক ভদ
এভধ ভুধক্তয ৮ ফছয পূধতযভত ৫০%
ধভভফ ১৩.২ অনুভচ্ছভদ ফধণ যত
বজযষ্ঠতো ধনধ যোযণ োভভক্ষ বজযষ্ঠ
প্রবোলক ভদ ভদোিধত োভফন।
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
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অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
উোধ্যক্ষ/কোযী অধ্যোক ভদ বগ্রর্-০৫
০৩ ফছভযয অধবজ্ঞতো এফং ৪৩০০০/প্রবোলক
ধভভফ
(আযধফ ৬৯৮৫০/ধফলয়মূভ)
০৯
ফছভযয
ধক্ষকতোয অধবজ্ঞতো।
অথফো
দোধির ভোদ্রোোয সুোয ধভভফ
০৫ ফছভযয অধবজ্ঞতো এফং
(আযধফ ধফলয়মূভ) ১০ ফছভযয
ধক্ষকতোয অধবজ্ঞতো।
িমফ এভরপর রডরগ্রধাযীমদয
বক্ষমে 0২ ফছয এফং রএইচরড
রডরগ্রধাযীমদয বক্ষমে 0৪ ফছয
অরবজ্ঞিা ররর্থরমমাগ্য।
কোযী অধ্যোক ভদ ০৩
ফছভযয অধবজ্ঞতো এফং প্রবোলক
ধভভফ (আযধফ ধফলয়মূভ) ০৯
ফছভযয ধক্ষকতোয অধবজ্ঞতো।
অথফো
দোধির ভোদ্রোোয সুোয /সুোয ধভভফ ০৫ ফছভযয
অধবজ্ঞতো এফং দোধির ম যোভয়
(আযধফ ধফলয়মূভ) ১০ ফছভযয
ধক্ষকতোয অধবজ্ঞতো।
িমফ এভরপর রডরগ্রধাযীমদয
বক্ষমে 0২ ফছয এফং রএইচরড
রডরগ্রধাযীমদয বক্ষমে 0৪ ফছয
অরবজ্ঞিা ররর্থরমমাগ্য।

বগ্রর্-০৬
৩৫৫০০৬৭০১০/-

প্রবোলক ধভভফ এভধভুক্ত
ভদ ০৮ ফছভযয ধক্ষকতোয
অধবজ্ঞতো।

বগ্রর্-০৬
৩৫৫০০৬৭০১০/-

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য।

বগ্রর্-৯
২২০০০৫৩০৬০/-

ভদয নোভ

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।

ফ হমল রডরগ্র ব্যিীি রক্ষা জীফমনয
অন্যান্য স্তময বম বকান ১টি বি ৩ে
বেিী ফা ভভান গ্রিমমাগ্য মফ।
13.
প্রবোলক
স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ংধিষ্ট
(োধোযণ)/
অনো য ধর্ধগ্র
২য় বেণীয
প্রবোলক
স্নোতভকোত্তয
(ধফজ্ঞোন)/
অথফো
প্রবোলক
স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ংধিষ্ট
(ব্যফোয় ধক্ষো) ধফলভয় ০৪ (চোয) ফছয বভয়োদী ২য়
বেণীয ম্মোন/ভভোন।
অথফো
স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ংধিষ্ট
ধফলভয় ২য় বেণীয স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র /ভভোন। ফ যভল ধর্ধগ্র ব্যতীত
ধক্ষো জীফভনয অন্যোন্য স্তভয বম বকোন
১ টি বত ৩য় বেণী ফো ভভোন
গ্রণভমোগ্য ভফ।
14. প্রবোলক (তথ্য  স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত কধম্পউেোয
বমোগোভমোগ
ধফজ্ঞোন/আইধটি ধফলভয় ৪ ফছয
প্রমৄধক্ত)
বভয়োদী ২য় বেণীয স্নোতক (ম্মোন)
ধর্ধগ্র;
স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত কধম্পউেোয
ধফজ্ঞোন/আইধটি ধফলয় স্নোতক
ধর্ধগ্র এফং ২য় বেণীয স্মোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র/ভভোন।
ফধণ যত ফ যভল ধর্ধগ্র ব্যতীত ধক্ষো
জীফভনয অন্যোন্য স্তভয বম বকোন ১ টি
বত ৩য় বেণী ফো ভভোন গ্রণভমোগ্য
ভফ।
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অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয
ফয়ীভো

বফতন বের
 বগ্রর্

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য।

বগ্রর্-৯
২২০০০৫৩০৬০/-

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য।

বগ্রর্-৯
২২০০০৫৩০৬০/-

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
15.
গ্রন্থোগোধযক
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয়/ ইরোধভ
আযধফ ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো
মূ ভত কোধভর  গ্রন্থোগোয ধফজ্ঞোভন
ধর্ভলোভো।
ভগ্র জীফভন বম বকোন ১ টি ৩য়
ধফবোগ ফো বেণী গ্রণভমোগ্য ভফ।
16. সুোধযনভেনভর্ন্ট ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য স্নোতভকোত্তয
ধর্ধগ্র।
17.
কোযী
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
সুোধযনভেনভর্ন্ট কোধভর
ধর্ধগ্র
ফো
ইরোধভ
ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোো মূ
ভত কোধভর ধর্ধগ্র;
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় অনো য (ম্মোন) ধর্ধগ্র;
অথফো
বকোন স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
আযধফ ধফলভয় অনো য (ম্মোন) ধর্ধগ্র।
ভদয নোভ

ফধণ যত ফ যভল ধর্ধগ্র ব্যতীত ধক্ষো
জীফভনয অন্যোন্য স্তভয বম বকোন ১ টি
বত ৩য় বেণী ফো ভভোন গ্রণভমোগ্য
ভফ।
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অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
বগ্রর্-৯
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ২২০০০ধধথরভমোগ্য।
৫৩০৬০/-

দারখর ভাদ্রাাে কোযী বভৌরবী
ধভভফ ০৯ ফছমযয অরবজ্ঞিা
এফং কাযী সুারযনমটনমডন্ট
রমমফ ০৩ ফছমযয অরবজ্ঞিা ।

বগ্রর্-৭
২৯০০০৬৩৪১০/-

কাযী বভৌরবী রমমফ ১0
ফছমযয রক্ষকিায অরবজ্ঞিা।
অর্থফা
ইফমিদারে প্রধান মদ ১৫
ফছমযয রক্ষকিায অরবজ্ঞিা।

বগ্রর্-৮
২৩০০০৫৫৪৭০/-

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
(নুযনতভ)
ফয়ীভো
 বগ্রর্
18. কোযী বভৌরবী (১) ফাংরামদ ভাদ্রাা রক্ষা বফাড হ অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয (১) বগ্রর্-১০
মি
পারমর
রডরগ্র ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ১৬০০০রফএড/রফএভএড/ভভান। অর্থফা
ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আর
কুযআন অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর োদী অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
দো’য়ো অযোন্ড ইরোধভক িোধর্জ,
আর ধপক অযোন্ড ধরগ্যোর িোধর্জ
ধফলভয় ০৪ ফছভযয অনো য (ম্মোন)
ধর্ধগ্র; অর্থফা
স্বীকৃি রফশ্বরফদ্যারমেয আযরফ রফবামগ
০৪ ফছভযয অনো য (ম্মোন) রডরগ্র।
ভদয নোভ

(২) ফাংরামদ ভাদ্রাা রক্ষা বফাড হ
মি পারমর রডরগ্র;
অর্থফা
ইরারভ রফশ্বরফদ্যারে/ ইরারভ
আযরফ
রফশ্বরফদ্যারে
অরধভুি
ভাদ্রাামূ মি পারমর রডরগ্র।

19.

20.

কোযী ধক্ষক
(োভোধজক
ধফজ্ঞোন)

কোযী ধক্ষক
(গধণত)

ফ হমল রডরগ্র ব্যিীি রক্ষা জীফমনয
অন্যান্য স্তময বম বকান ১টি বি ৩ে
বেিী ফা ভভান গ্রিমমাগ্য মফ।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ংধিষ্ট অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয (১) বগ্রর্-১০
ধফলভয় স্নোতক ধর্ধগ্র /ভভোন  ধফএর্ ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ১৬০০০ধর্ধগ্র/ভভোন অথফো
ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ংধিষ্ট
(২) বগ্রর্-১১
ধফলয় স্নোতক ধর্ধগ্র /ভভোন।
১২৫০০ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
৩০২৩০/ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয (১) বগ্রর্-১০
গধণত ধফজ্ঞোন ধফবোভগ স্নোতক ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ১৬০০০ধর্ধগ্র/ভভোন  ধফএর্ ধর্ধগ্র/ভভোন ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/অথফো
(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
গধণত ধফজ্ঞোন ধফবোভগ স্নোতক ধর্ধগ্র
/ভভোন।

21.

কোযী ধক্ষক
(ববৌত ধফজ্ঞোন)

(২) বগ্রর্-১১
১২৫০০৩০২৩০/-

(২) বগ্রর্-১১
১২৫০০৩০২৩০/-

ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত দোথ য/ অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয (১) বগ্রর্-১০
যোয়ন ধফজ্ঞোন ধফবোভগ স্নোতক ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ১৬০০০ধর্ধগ্র/ভভোন  ধফএর্ ধর্ধগ্র/ভভোন ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/-26

ভদয নোভ

22.

23.

24.

25.

কোযী ধক্ষক
(জীফ ধফজ্ঞোন)

কোযী ধক্ষক
(ফোংরো)

কোযী ধক্ষক
(ইংভযধজ)

কোযী ধক্ষক
(ব্যফোয় ধক্ষো)

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
অথফো
(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত দোথ য/
যোয়ন স্নোতক ধর্ধগ্র/ ভভোন।

অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয
ফয়ীভো

বফতন বের
 বগ্রর্
(২) বগ্রর্-১১
১২৫০০৩০২৩০/-

ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় প্রোধণধফজ্ঞোন/ অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
উধিদধফজ্ঞোন স্নোতক ধর্ধগ্র/ভভোন ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো (১) বগ্রর্-১০
 ধফএর্ ধর্ধগ্র/ভভোন
ধধথরভমোগ্য)।
১৬০০০অথফো
৩৮৬৪০/-

(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত
(২) বগ্রর্-১১
প্রোধণধফজ্ঞোন/উধিদধফজ্ঞোন স্নোতক
১২৫০০ধর্ধগ্র/ভভোন।
৩০২৩০/ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত স্নোতক অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ম যোভয় ন্যযনতভ ৩০০ নম্বভযয ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো (১) বগ্রর্-১০
১৬০০০ফোংরো স্নোতক ধর্ধগ্র/ভভোন  ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/ধফএর্ ধর্ধগ্র/ভভোন অথফো
(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ন্যযনতভ
৩০০ নম্বভযয ফোংরো স্নোতক ধর্ধগ্র
(২) বগ্রর্-১১
/ভভোন।
১২৫০০ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
৩০২৩০/ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত স্নোতক অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয (১) বগ্রর্-১০
ম যোভয় ন্যযনতভ ৩০০ নম্বভযয ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ১৬০০০ইংভযধজ স্নোতক ধর্ধগ্র/ভভোন  ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/ধফএর্ ধর্ধগ্র/ভভোন অথফো
(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ন্যযনতভ
(২) বগ্রর্-১১
৩০০ নম্বভযয ইংভযধজ স্নোতক ধর্ধগ্র
১২৫০০/ভভোন।
৩০২৩০/ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ব্যফোয় অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ধক্ষো ধফবোভগ স্নোতক ধর্ধগ্র/ভভোন  ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো (১) বগ্রর্-১০
ধফএর্ ধর্ধগ্র/ভভোন অথফো
ধধথরভমোগ্য)।
১৬০০০৩৮৬৪০/(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ব্যফোয়
ধক্ষো ধফবোভগ স্নোতক ধর্ধগ্র /ভভোন।
(২) বগ্রর্-১১
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
১২৫০০ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
৩০২৩০/-27

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ধফ.এর্ 
ধননধরধিত বম বকোন একটি ধর্ধগ্র/
ভভোন থোকভত ভফ।
ধফএধ (ো/ম্মোন) [কৃধল/কৃধল
অথ যনীধত/ভৎ/শুোরন/কৃধল
প্রভকৌর/উধিদধফজ্ঞোন/মৃধত্তকোধফজ্ঞোন/
ধর্ধবএভ] অথফো
কৃধল ধর্ভলোভো/ভভোন
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
(১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ংধিষ্ট
ধফলয় স্নোতক ধর্ধগ্র /ভভোন  ধফ.
এর্ ধর্ধগ্র/ভভোন। অথফো

অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো বগ্রর্-১০
ধধথরভমোগ্য)।
১৬০০০৩৮৬৪০/-

(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত ংধিষ্ট
ধফলয় স্নোতক ধর্ধগ্র/ভভোন
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
২৭ . কোযী বভৌরবী ফাংরামদ ভাদ্রাা রক্ষা বফাড হ মি
(ক্বোযী)
দারখর (মুজোধিদ) পারমর রডরগ্র।
অর্থফা
ইরারভ রফশ্বরফদ্যারে/ ইরারভ
আযরফ
রফশ্বরফদ্যারে
অরধভুি
ভাদ্রাামূ মি দারখর (মুজোধিদ)
 পারমর রডরগ্র।
অর্থফা
দারখর (মুজোধিদ)  স্বীকৃি
রফশ্বরফদ্যারমেয আযরফ রফবামগ অনা হ
রডরগ্র।
ফ হমল রডরগ্র ব্যিীি রক্ষা জীফমনয
অন্যান্য স্তময বম বকান ১টি বি ৩ে
বেিী ফা ভভান গ্রিমমাগ্য মফ।
28. কোযী ধক্ষক (১) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত স্নোতক
(যীযচচ যো)
ধর্ধগ্র/ভভোন  ধফধএর্ ধর্ধগ্র
/ভভোন। অথফো

(২) বগ্রর্-১১
১২৫০০৩০২৩০/-

ভদয নোভ
26.

কোযী ধক্ষক
(কৃধল)

27.

কোযী ধক্ষক
(গো যিয ধফজ্ঞোন)

(২) স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত স্নোতক
ধর্ধগ্র/ভভোন  জুধনয়য ধপধজকযোর
ধর্ভলোভো।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
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অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয (১) বগ্রর্-১০
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ১৬০০০ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/-

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)।

বগ্রর্-১১
১২৫০০৩০২৩০/(আধরভ
মুজোধিদ
নদধোযী
ভর বগ্রর্১০ প্রোপ্য
ভফন।

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয (১) বগ্রর্-১০
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো ১৬০০০ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/(২) বগ্রর্-১১
১২৫০০৩০২৩০/-

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
কোযী ধক্ষক কধম্পউেোয
ধফজ্ঞোন/কধম্পউেোয
(তথ্য 
ইধঞ্জধনয়োধযং এ স্নোতক ধর্ধগ্র/ভভোন
বমোগোভমোগ
অথফো
প্রমৄধক্ত)
ফোংরোভদ কোধযগধয ধক্ষো বফোর্ য ভত
৩ (ধতন) ফছয বভয়োদী ধর্ভলোভো-ইনকধম্পউেোয োভয়ন্স ধর্ধগ্র/ভভোন।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
প্রদযক
কধম্পউেোয
ধফজ্ঞোন/কধম্পউেোয
(কধম্পউেোয) ইধঞ্জধনয়োধযং এ স্নোতক /ভভোন
অথফো
ফোংরোভদ কোধযগধয ধক্ষো বফোর্ য ভত
৩ (ধতন) ফছয বভয়োদী ধর্ভলোভো-ইনকধম্পউেোয োভয়ন্স ধর্ধগ্র/ভভোন।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বমভকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ/ভভোন গ্রণভমোগ্য।
প্রদযক
স্বীকৃি রফশ্বরফদ্যারে মি ংরিষ্ট
রফলমে ২ে রফবামগ স্নািক রডরগ্র/
ভভান। ফরি হি ফ হমল রডরগ্র ব্যিীি
রক্ষা জীফমনয অন্যান্য স্তময বমমকান
একটি ৩ে রফবাগ/ভভান গ্রিমমাগ্য
মফ। অর্থফা
স্নািমকািয/ ভভান ম হামেয ২ে
বেিী র্থাকমর অন্যান্য ম হামে
বমমকামনা একটি ৩ে রফবাগ/ভভান
গ্রিমমাগ্য মফ।
ইফভতদোধয় প্রধোন (১) ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য
ভত পোধমর ধর্ধগ্র/ স্বীকৃত
ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত পোধমর/ভভোন
ধর্ধগ্র।
অথফো
ইরোধভ ধফশ্বধফদ্যোরয়/ইরোধভ আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয় অধধভুক্ত ভোদ্রোোমূ
ভত পোধমর ফো ভভোন ধর্ধগ্র।
ইফভতদোধয়
ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
বভৌরবী
আধরভ ধর্ধগ্র।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বম বকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ ফো বেণী গ্রণভমোগ্য ভফ।
ইফভতদোধয়
এইচ.এ.ধ/ভভোন
ধক্ষক
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বম বকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ ফো বেণী গ্রণভমোগ্য ভফ।
ভদয নোভ

29.

30.

৩০

31.

32.

33.
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অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
(১) বগ্রর্-১০
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
১৬০০০ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/-

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
(১) বগ্রর্-১০
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
১৬০০০ধধথরভমোগ্য)।
৩৮৬৪০/-

অনুর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)।

বগ্রর্-১০
১৬০০০৩৮৬৪০/-

ইফমিদারে বভৌরবী মদ ০৮
(আট) ফছমযয অরবজ্ঞিা। অনুর্ধ্য
৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)।

বগ্রর্-১১
১২৫০০৩০২৩০/-

অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)

বগ্রর্-১৬
৯৩০০২২৪৯০/-

অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)

বগ্রর্-১৬
৯৩০০২২৪৯০/-

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
34. এফভতদ্বোয়ী ক্বোযী ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো বফোর্ য ভত
দোধির মুজোধিদ অথফো আধরভ
মুজোধিদ ভোধয।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বম বকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ ফো বেণী গ্রণভমোগ্য ভফ।
35.
কোযী
ফোংরোভদ
ভোদ্রোো
ধক্ষো
গ্রন্থোগোধযক/
বফোর্/য ইরোধভ
কযোেোরগোয
ধফশ্বধফদ্যোরভয়য/ইরোধভ
আযধফ
ধফশ্বধফদ্যোরয়
এয
অধধভুক্ত
ভোদ্রোোমূ ভত পোধমর  গ্রন্থোগোয
ধফজ্ঞোভন ধর্ভলোভো। অথফো
স্বীকৃত ধফশ্বধফদ্যোরয় ভত আযধফ
ধফলভয় স্নোতক (ম্মোন) ধর্ধগ্র 
গ্রন্থোগোয ধফজ্ঞোভন ধর্ভলোভো।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বম বকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ ফো বেণী গ্রণভমোগ্য ভফ।
36. অধপ কোযী আররভ
ভভান।
কোভ ধোফ
ভগ্র রক্ষা জীফমন বম বকান ১টি ৩ে
কোযী
রফবাগ ফা বেিী গ্রিমমাগ্য মফ।
37. অধপ কোযী আধরভ/এইচএধ/ভভোন।
কোভ কধম্পউেোয আযধফ কধম্পউেোয অোভযটিং-এ
অোভযেয
আফধশ্যকবোভফ ধনধ যোধযত দক্ষতো
থোকভত ভফ।
ভগ্র রক্ষা জীফমন ১টি ৩ে
রফবাগ/ভভান গ্রিমমাগ্য মফ।
38. কধম্পউেোয ল্যোফ কধম্পউেোয/তথ্য  বমোগোভমোগ
অোভযেয
প্রমৄধক্ত
ধফজ্ঞোন
ধফবোভগ
আধরভ/এইচ.এ.ধ/ভভোন অথফো
ফোংরোভদ কোধযগধয ধক্ষো বফোর্ য ভত
৩ ফছয বভয়োদী ধর্ভলোভো/ভভোন।
কধম্পউেোয অোভযটিং-দক্ষতো থোকভত
ভফ।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বম বকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ ফো বেণী গ্রণভমোগ্য ভফ।
39.
গভফলণোগোয/
ধফজ্ঞোন ধফবোভগ দোধির/এ.এ.ধ/
ল্যোফ কোযী ভভোন ২য় ধফবোগ।
আই.ধ.টি ল্যোফ কোযীয জন্য
কধম্পউেোয/তথ্য  বমোগোভমোগ প্রমৄধক্ত
ধফলয়
ধফজ্ঞোন
ধফবোভগ
দোধির/এ.এ.ধ/ভভোন
২য়
ধফবোগ।
ভগ্র ধক্ষো জীফভন বম বকোন ১টি ৩য়
ধফবোগ ফো বেণী গ্রণভমোগ্য ভফ।
ভদয নোভ

-30

অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয বগ্রর্-১৬
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
৯৩০০ধধথরভমোগ্য)
২২৪৯০/অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)

বগ্রর্-১০
১৬০০০৩৮৬৪০/-

অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)
অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)

বগ্রর্-১৬
৯৩০০২২৪৯০/বগ্রর্-১৬
৯৩০০২২৪৯০/-

অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)

বগ্রর্-১৬
৯৩০০২২৪৯০/-

অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
ধধথরভমোগ্য)

বগ্রর্-১৮
৮৮০০২১৩১০/-

ভদয নোভ
৩৯
40.
41.

অধপ োয়ক
ধনযোত্তো কভী/
নন প্রযী/
ধযচ্ছিতো কভী
আয়ো

ধনভয়োভগয জন্য ধক্ষোগত বমোগ্যতো
(নুযনতভ)
বজধর্ধ/বজএধ/ভভোন
বজ.ধর্.ধ/বজ.এ.ধ/ভভোন
বজ.ধর্.ধ/বজ.এ.ধ/ভভোন

অধবজ্ঞতো  চোকুযীভত প্রভফভয বফতন বের
ফয়ীভো
 বগ্রর্
অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয বগ্রর্-২০
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
৮২৫০ধধথরভমোগ্য)
২০০১০/অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয বগ্রর্-২০
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
৮২৫০ধধথরভমোগ্য)
২০০১০/অন্যর্ধ্য ৩৫ ফৎয (তভফ ভভদয বগ্রর্-২০
ইনভর্ক্সধোযীভদয জন্য ফয়ীভো
৮২৫০ধধথরভমোগ্য)
২০০১০/-

ধযধষ্ট-“ঙ”
নতুন এভধ এয জন্য:
1. আভফদন (প্রধতষ্ঠোভনয ধনজস্ব প্যোভর্ ধফস্তোধযত এফং বোধত, প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয বপোন নম্বয/ভভোফোইর নম্বয
উভিি বপ্রযণ কযভত ভফ)।
2. ধক্ষোগত বমোগ্যতোয কর নদ  নম্বয ে।
3. NTRCA ধনফন্ধন নদ (প্রভমোজয বক্ষভে প্রধক্ষণ নদে )।
4. ফ যভল অধজযত ধর্ধগ্রয নম্বয ে (প্রভমোজয বক্ষভে)।
5. অধবজ্ঞতো নদ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
6. ধনভয়োগ ধফজ্ঞধপ্ত ধেকোয কর কধ।
7. ধনভয়োগে  বমোগদোনে।
8. ধনভয়োগ যীক্ষোয মূল্যোয়ন ে (নম্বয ে)।
9. ধনভয়োগ  বমোগদোন অনুভভোদভনয বযজুভরন।
10. ধর্ধজ/ধফশ্বধফদ্যোরয় প্রধতধনধধ ভভনোনয়ভনয ধচঠি (প্রভমোজয বক্ষভে)।
11. প্রথভ স্বীকৃধত  অধধভুধক্ত ভেয কধ।
12. ফ যভল স্বীকৃধত  অধধভুধক্ত ভেয কধ।
13. ফ যভল বফতন ধফভরয কধ।
14. প্রধতষ্ঠোভনয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
15. পূফ য প্রধতষ্ঠোভনয ছোড়ে (প্রভমোজয বক্ষভে)।
16. প্রধতষ্ঠোন এভধভুধক্তয আভদভয কধ (দোধির/আধরভ/পোধমর/কোধভর)।
17. ধক্ষক কভযচোযীয তোধরকো।
18. ধক্ষোথীয ংখ্যো ংক্রোন্ত ধরি (ধক্ষোভফোর্ য/ধফশ্বধফদ্যোরয় প্রদত্ত ধপ্রন্ট আউে কধ)।
19. ধফলয় ধবধত্তক ছোে-ছোেীয তোধরকো।
20. ধফগত ধতন ফছভযয চূড়োন্ত যীক্ষোয পরোপর (প্রভমোজয বক্ষভে)।
21. গ্রন্থোগোয ংক্রোন্ত তথ্য (কোযী গ্রন্থগোধযভকয বক্ষভে প্রভমোজয)।
22. ধফজ্ঞোনোগোয ংক্রোন্ত তথ্য (প্রদযভকয বক্ষভে প্রভমোজয)।
23. কধম্পউেোয ল্যোফ ংক্রোন্ত তথ্য (কধম্পউেোয ধক্ষকভদয বক্ষভে প্রভমোজয)।
24. নফভ  আধরভ বেণীভত ধফজ্ঞোন  কধম্পউেোয োিো বিোরোয অনুভধত ে (অনুভভোদন থোকভর)।
25. দতযোগ/অফয/মৃতুযফযণ/চোকুধযচুযত ধক্ষক কভযচোযীয তোধরকো ংক্রোন্ত কোগজে এফং বযজুভরন (প্রভমোজয বক্ষভে)।
26. ফ যভল গবধন যং ফধর্য/ম্যোভনধজং কধভটিয (ধনয়ধভত) কধ।
27. জোতীয় ধযচয় ে।
28. ব্যোংক ধোফ বিোরোয ব্যোংক নভদয কধ।
29. প্রধতষ্ঠোভনয অফিোন ংক্রোন্ত প্রতযয়নে (ভৌযবোয বচয়োযম্যোন/ইউএন/ইউধনয়ন ধযলভদয বচয়োযম্যোন
কর্তক
য প্রদত্ত মূর কধ)।
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ধফ এর্/ ধফ এভ এর্ / কোধভর বের এয জন্য:
1. আভফদন (প্রধতষ্ঠোভনয ধনজস্ব প্যোভর্ ধফস্তোধযত এফং বোধত, প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয বপোন নম্বয/ভভোফোইর নম্বয
উভিি বপ্রযণ কযভত ভফ)।
2. ধক্ষগত বমোগ্যতোয কর নদ  নম্বয ে।
3. বোগত  অধবজ্ঞতো নদ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
4. ধফএর্/ধফধএর্/ধফএভএর্ নদে (প্রভমোজয বক্ষভে)।
5. অন্যোন্য নদে (প্রভমোজয বক্ষভে)।
6. ধনভয়োগে  বমোগদোন ে।
7. আভফদনকোযীয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
8. ধক্ষক কভযচোযীয তোধরকো।
9. ফ যভল স্বীকৃধত  অধধভুধক্ত ভেয কধ।
10. প্রধতষ্ঠোভনয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
11. গবধন যং ফধর্/ম্যোভনধজং কধভটিয অনুভভোদনে।
12. গবধন যং ফধর্/ম্যোভনধজং কধভটিয বযজুযভরন।
উচ্চতয বগ্রর্ এয জন্য
1. প্রধতষ্ঠোভনয ফ যভল স্বীকৃধতয কধ।
2. গবধন যং ফধর্/ম্যোভনধজং কধভটিয বযজুযভরন।
3. মৃতুযনভদয / দতযোগভেয মূর কধ।
4. বোগত নদ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
5. NTRCA ধনফন্ধন নদ (প্রভমোজয বক্ষভে প্রধক্ষণ নদে )।
6. ধর্ধজ/ধফশ্বধফদ্যোরভয়য প্রধতধনধধ ভভনোনয়ভনয ভেয কধ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
7. আভফদন (প্রধতষ্ঠোভনয ধনজস্ব প্যোভর্ ধফস্তোধযত এফং বোধত প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয বপোন নম্বয/ভভোফোইর নম্বয
উভিি বপ্রযণ কযভত ভফ)।
8. ধনভয়োগে।
9. বমোগদোনে।
10. বমোগদোন অনুভভোদভনয বযজুযভরন।
11. ব্যোংক নন-ড্রয়োর নদ।
12. োিো বিোরোয অনুভধত ে (অনুভভোদন থোকভর)।
13. চোকুধযয ধোযোফোধকতোয নদ।
ফদধর / পুনযোয় ধনভয়োগ এয জন্য:
1. আভফদন (প্রধতষ্ঠোভনয ধনজস্ব প্যোভর্ ধফস্তোধযত এফং বোধত, প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয বপোন নম্বয/ভভোফোইর নম্বয
উভিি বপ্রযণ কযভত ভফ)।
2. ধক্ষক কভযচোযীয তোধরকো।
3. ধক্ষোথীয ংখ্যো ংক্রোন্ত ধরি (ধক্ষোভফোর্ য/ধফশ্বধফদ্যোরয় প্রদত্ত ধপ্রন্ট আউে কধ)।
4. ধক্ষোগত বমোগ্যতোয কর নদ  নম্বযে।
5. NTRCA ধনফন্ধন নদ (প্রভমোজয বক্ষভে প্রধক্ষণ নদে)।
6. বোগত  অধবজ্ঞতো নদ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
7. ধর্ধজ/ধফশ্বধফদ্যোরভয়য প্রধতধনধধ ভভনোনয়ভনয ভেয কধ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
8. ফ যভল অধজযত ধর্ধগ্রয নম্বয ে (প্রভমোজয বক্ষভে)।
9. ধনভয়োগ ধফজ্ঞধপ্ত ধেকোয কর কধ।
10. ধনভয়োগে  বমোগদোনে।
11. আভফদনকোযীয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
12. ধনভয়োগ যীক্ষোয মূল্যোয়ন ে (নম্বয ে)।
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ধনভয়োগ  বমোগদোন অনুভভোদভনয বযজুভরন।
ফ যভল গবযধনং ফধর্য/ম্যোভনধজং কধভটিয (ধনয়ধভত) কধ।
গ্রন্থোগোয ংক্রোন্ত তথ্য (কোযী গ্রন্থগোধযভকয বক্ষভে প্রভমোজয)।
ধফজ্ঞোনোগোয ংক্রোন্ত তথ্য (প্রদযভকয বক্ষভে প্রভমোজয)।
প্রধতষ্ঠোভনয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
ফ যভল বফতন ধফভরয কধ।
ফ যভল স্বীকৃধত  অধধভুধক্ত ভেয কধ।
ব্যোংক ধোফ বিোরোয ব্যোংক নভদয কধ।
ব্যোংক নন-ড্রয়োর নদ।
োিো বিোরোয অনুভধত ে (অনুভভোদন থোকভর)।
পূফ য প্রধতষ্ঠোভনয ছোড়ে (প্রভমোজয বক্ষভে)।
প্রধতষ্ঠোভনয অফিোন ংক্রোন্ত প্রতযয়নে (
ধযলভদয বচয়োযম্যোন কর্তক
য দত্ত মূর কধ)।

বৌযবোয

/ইউএন/ইউধনয়ন

ভদোিধত এয জন্য:
1. আভফদন (প্রধতষ্ঠোভনয ধনজস্ব প্যোভর্ ধফস্তোধযত এফং বোধত, প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয বপোন নম্বয/ভভোফোইর নম্বয
উভিি বপ্রযণ কযভত ভফ)।
2. ধক্ষগত বমোগ্যতোয কর নদ  নম্বযে।
3. অন্যোন্য নদে (প্রভমোজয বক্ষভে)।
4. বোগত নদ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
5. ধনভয়োগে  বমোগদোনে।
6. আভফদনকোযীয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
7. ধক্ষক কভযচোযীয তোধরকো।
8. প্রধতষ্ঠোভনয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
9. অধবজ্ঞতো নদ (প্রভমোজয বক্ষভে)।
10. চোকুধযয ধোযোফোধকতোয নদ।
11. ফ যভল স্বীকৃধত  অধধভুধক্ত ভেয কধ।
12. গবধন যং ফধর্/ম্যোভনধজং কধভটিয অনুভভোদনে।
13. গবধন যং ফধর্/ম্যোভনধজং কধভটিয বযজুযভরন।
ফভক য জন্য:
1. আভফদন (প্রধতষ্ঠোভনয ধনজস্ব প্যোভর্ ধফস্তোধযত এফং বোধত প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয বপোন নম্বয/ভভোফোইর নম্বয
উভিি বপ্রযণ কযভত ভফ)।
2. ধনভয়োগে  বমোগদোনে।
3. জন্ম তোধযি ংভোধভনয আভদভয কধ/আভফদনকোযীয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ (প্রভমোজয বক্ষভে
প্রোধিক আভদ)।
4. পূভফ যয প্রধতষ্ঠোভনয / ভদয ফ যভল এভধয কধ।
5. ফতযভোন প্রধতষ্ঠোভনয / ভদয প্রথভ এভধয কধ।
6. ফ যভল বফতন ধফভরয কধ।
7. গবধন যং ফধর্  ম্যোভনধজং কধভটিয বযজুযভরন।
8. ব্যোংক নন-ড্রয়োর নদ।
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ইনভর্ক্স কতযন এয জন্য:
1. আভফদন (প্রধতষ্ঠোভনয ধনজস্ব প্যোভর্ ধফস্তোধযত এফং বোধত প্রধতষ্ঠোন প্রধোভনয বপোন নম্বয/ভভোফোইর নম্বয
উভিি বপ্রযণ কযভত ভফ)।
2. ধক্ষক কভযচোযীয তোধরকো।
3. প্রধতষ্ঠোভনয প্রথভ  ফ যভল এভধ কধ।
4. প্রধতষ্ঠোভনয ফ যভল স্বীকৃধতয কধ।
5. গবধন যং ফধর্/ম্যোভনধজং কধভটিয অনুভভোদনে।
6. গবধন যং ফধর্/ম্যোভনধজং কধভটিয বযজুযভরন।
7. মৃতুয নভদয/দতযোগভেয মূর কধ।
8. ব্যোংক নন-ড্রয়োর নদ।
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