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বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান জনেল কাঠাম া  

এ রি নীরি ালা-2018 [ব ামকিনাল, ব্যেসায় ব্যেস্থািনা 

(রেএ ), কৃরি রিমলা া   ৎস্য রিমলা া] 

(২৩ নভবম্বয, ২০২০ ম যন্ত ংভোধধত) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২৩ নম ম্বর, ২০২০ ির্ যন্ত সংমিারিি)
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 বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন (ব ামকিনাল, ব্যেসায় ব্যেস্থািনা, কৃরি রিমলা া   ৎস্য রিমলা া) 

ক যরি রিক্ষক  ক যচারীমের এ রি সুষ্ঠু ামে েণ্টন, উিমৄক্ত জনেল কাঠাম া প্রণয়ন  এিেসংক্রান্ত িদ্ধরি 

মৄমগািমর্াগীকরমণর জন্য “বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান (ব ামকিনাল, ব্যেসায় ব্যেস্থািনা, কৃরি রিমলা া  

 ৎস্য রিমলা া) জনেল কাঠাম া  এ রি নীরি ালা-২০১৮ (২৩ নম ম্বর, 2020 ির্ যন্ত সংমিারিি)” প্রণয়ন করা 

হমলা: 

 

২.০ রিমরানা : এ নীরি ালা “বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান (ব ামকিনাল, ব্যেসায় ব্যেস্থািনা (রেএ ), কৃরি 

রিমলা া   ৎস্য রিমলা া) জনেল কাঠাম া  এ রি নীরি ালা-২০১৮ (২৩ নম ম্বর, 2020 ির্ যন্ত সংমিারিি)” 

নাম  র রহি হমে। 
 

৩.০  সংজ্ঞা :   

৩.১ এ রি প্রোনকারী কর্তযিক্ষ : এ নীরি ালার িীমন এ রি প্রোনকারী কর্তযিক্ষ েলমি কাররগরর  

 াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ, রিক্ষা  ন্ত্রণালয়মক বুঝামে। 

৩.২ প্ররিষ্ঠান (Institute):  প্ররিষ্ঠান েলমি োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক স্বীকৃরিপ্রাপ্ত কাররগরর 

রিক্ষা প্ররিষ্ঠানমক বুঝামে। 

৩.৩ স্বিন্ত্র প্ররিষ্ঠান :  স্বিন্ত্র প্ররিষ্ঠান েলমি  াধ্যর ক, োরিল, উচ্চ  াধ্যর ক ো স  ান ির্ যাময় শুধু াত্র 

ব ামকিনাল বকাস য, ব্যেসায় ব্যেস্থািনা (রেএ ), কৃরি রিমলা া   ৎস্য রিমলা া বকাস য িররচালনাকারী 

প্ররিষ্ঠান বুঝামে । 

৩.৪ সংমৄু্ক্ত প্ররিষ্ঠান : সংমৄক্ত প্ররিষ্ঠান েলমি  াধ্যর ক ো উচ্চ  াধ্যর ক ো স্দািক ো স  ান ির্ যাময় 

সািারণ রিক্ষা িারার প্ররিষ্ঠান,  াদ্রাসা, কাররগরর প্ররিষ্ঠামনর সামে সংমৄক্ত ব ামকিনাল বকাস য, ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা (রেএ ), কৃরি রিমলা া   ৎস্য রিমলা া বকাস য িররচালনাকারী প্ররিষ্ঠান বুঝামে। 

৩.৫  উদ্বতৃ্তিে :  এ নীরি ালার অিায় জনেল কাঠাম া েরহ যভূি িেমক বুঝামে। 

৩.৬ জনেল কাঠাম া: এ নীরি ালার অিাভুক্ত প্ররিষ্ঠান সমূমহ এ রি প্রারপ্তর জন্য নুমেে ৯.১, ৯.২, 

৯.৩, ৯.৪, ৯.৫, ৯.৬, ৯.৭, ৯.৮, ৯.৯ এ রনি যাররি জনেমলর িেেী  িেসংখ্যা।  

৩.৭ এসএসরস (ব ামকিনাল) প্ররিষ্ঠান : োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক নুম ারেি এসএসরস 

(ব ামকিনাল) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী প্ররিষ্ঠান। 

৩.৮ োরিল (ব ামকিনাল) প্ররিষ্ঠান : োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক নুম ারেি োরিল 

(ব ামকিনাল) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী প্ররিষ্ঠান। 

৩.৯ এআচএসরস (ব ামকিনাল) প্ররিষ্ঠান : োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক নুম ারেি এআচএসরস 

(ব ামকিনাল) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী প্ররিষ্ঠান। 

৩.১০ এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) প্ররিষ্ঠান : োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক নুম ারেি 

এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী প্ররিষ্ঠান। 

৩.১১ কৃরি রিমলা া প্ররিষ্ঠান : োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক নুম ারেি রিমলা া আন 

এরিকালচার রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী প্ররিষ্ঠান। 

৩.১২  ৎস্য রিমলা া প্ররিষ্ঠান : োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক নুম ারেি রিমলা া আন 

রিিাররজ  রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী প্ররিষ্ঠান। 

৩.১৩ জনেল কাঠাম া: জনেল কাঠাম া েলমি প্ররিষ্ঠামন এ রি প্রারপ্তর জন্য রনি যাররি জনেমলর িেেী 

 িে সংখ্যামক বুঝামে। 

৩.১৪  এনটিঅররসএ : এনটিঅররসএ েলমি ২০০৫ সামলর ১নং অআন দ্বারা প্ররিরষ্ঠি বেসরকারর রিক্ষক 

রনেন্ধন  প্রিযয়ন কর্তযিক্ষ (এনটিঅররসএ)-বক বুঝামে। 
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৩.১৫ িরররিষ্ট : এ নীরি ালার বিিাংমি িরররিষ্ট রহমসমে সরিমেরিি িথ্যমক বুঝামে র্া নীরি ালার 

ংি রহমসমে রেমেরচি হমে। 

৩.১৬ এ রি : এ রি েলমি কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ কর্তযক রনে যারচি রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর 

রিক্ষক-ক যচারীমের নুকূমল নুোন রহমসমে প্ররি  ামস প্রেত্ত বেিন  ািার ংিমক বুঝামে র্া বেজারর 

রুলস এর িীন সােরসরিয়ারর রুল ২৫৬ এেং ৬১ এর রেিান দ্বারা রনয়রন্ত্রি হমে। 

৩.১৭ সরকার: সরকার েলমি কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগমক বুঝামে। 

৩.১৮ ক) ব্যেস্থািনা কর টি/এিহক কর টি/গ রন যং েরি: ব্যেস্থািনা কর টি/এিহক কর টি/ গ রন যং েরি 

েলমি সংরিষ্ট প্ররিষ্ঠামনর জন্য প্রমর্াজয িররচালনা কর টিমক বুঝামে। 

        খ) সাংগ   ক ক   :    গ   ক ক             ক    ক   গ                         

ক               , ২০০৯ এ         ৪৮ এ               গ   ক    ক  ঝ   । 

৩.১৯ প্ররিষ্ঠান প্রিান: এসএসরস/োরিল (ব ামকিনাল) প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র সুিাররনমেনমিন্ট, এআচএসরস 

(ব ামকিনাল), এআচএসরস (রেএ ), কৃরি রিমলা া   ৎস্য  রিমলা া প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র ধ্যক্ষমক বুঝামে। 

৩.২০ অিীল অররেমেিন বোি য: োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক গঠিি অিীল অররেমেিন 

বোি যমক বুঝামে। 

৩.২১ স্বীকৃরি: স্বীকৃরি েলমি োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য কর্তযক বকান প্ররিষ্ঠামনর নুকূমল  

িাঠোমনর নু রি প্রোনমক বুঝামে। 

৩.২২ রিভুরক্ত: রিভুরক্ত েলমি রেশ্বরেদ্যালয়  ঞ্জুরী কর িন (আউরজরস) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় কর্তযক 

বকান প্ররিষ্ঠামনর নুকূমল  িাঠোমনর নু রি প্রোনমক বুঝামে। 

৩.২৩ রজএিঅর: রজএিঅর েলমি বজনামরল রিন্যারিয়াল রুলসমক বুঝামে। 

৩.২4     ক        : স্থানীয় সরকার রে াগ ক  ক ব ারিি এ  ক  ক  ঝ   । 

3.25      এ  ক : স্থানীয় সরকার রে াগ ক  ক ব ারিি এ  ক  ক  ঝ   । 

3.26     : স্থানীয় সরকার রে াগ ক  ক ব ারিি     ক         ও      এ  ক            

এ  ক  ক  ঝ   । 
 

 

4.0 নীরি ালার প্রময়াগ: এ নীরি ালা োংলামেমির  যন্তমর েরস্থি কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে ামগর 

অিািীন রনমনাক্ত প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র প্রমর্াজয হমে: 

৪.১  এসএসরস (ম ামকিনাল) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান; 

৪.২  োরিল (ম ামকিনাল) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান; 

৪.৩  এআচএসরস (ম ামকিনাল) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান; 

৪.৪  এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান; 

৪.৫ রিমলা া আন এরিকালচার রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান; 

৪.৬ রিমলা া আন রিিাররজ রিক্ষাক্র  িররচালনাকারী বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠান। 

 

৫.0 এ রি প্রোন: 

এ নীরি ালার অিায় কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ কর্তযক বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর 

রিক্ষক-ক যচারীর এ রি রহমসমে বেিন- ািার সরকারর ংমির েরাদ্দকৃি ে য রনি যাররি িদ্ধরিমি েণ্টন 

করা হমে। 

 

৬.0  ঞ্জুরকারী কর্তযিক্ষ: 

৬.১  এ নীরি ালার অিায় এ রি ‘ ঞ্জুরকারী কর্তযিক্ষ’ হমে কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ। 

 

৭.0 এ রি প্রারপ্তর অেরিক িিযােরল: 

৭.১ এ নীরি ালার ৪নং নুমেমে েরণ যি প্ররিষ্ঠামনর রিক্ষক-ক যচারীর এ রি প্রারপ্তর বক্ষমত্র প্রমর্াজয 

িিযােরল: 

৭.১.১  প্রাপ্যিা: ব ৌমগারলক দূরত্ব  জনসংখ্যার র রত্তমি প্রাপ্যিার িিযপূরণ (িরররিষ্ট- ক); 
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৭.১.২ রিভুরক্ত  স্বীকৃরি: োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য ো কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ 

নুম ারেি কর্তযিক্ষ কর্তযক হালনাগাে রিভুক্ত  স্বীকৃরিপ্রাপ্ত; 

৭.১.৩ জনেল কাঠাম া: কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ নুম ারেি জনেল কাঠাম ার র রত্তমি রিক্ষক-

ক যচারী রনময়াগ; 

৭.১.৪ রিক্ষােী সংখ্যা: নীরি ালার অিায় রনি যাররি সংখ্যক রিক্ষােী (িরররিষ্ট-ি) ; 

৭.১.৫ িরীক্ষার িলািল:  নীরি ালার অিায় িােরলক িরীক্ষার িলািল (িরররিষ্ট-গ); 

৭.১.৬ প্ররিষ্ঠান িররচালনা িি যে: উিমৄক্ত কর্তযিক্ষ নুম ারেি ব্যেস্থািনা কর টি ো গ রন যং েরি; 

৭.১.৭ রিক্ষক-ক যচারী রনময়াগ:  সরকারর নীরি ালার অিায় ‘বেসরকারর রিক্ষক রনেন্ধন এেং প্রিযয়ন 

কর্তযিক্ষ’ এর সুিাররমির র রত্তমি রিক্ষক এেং ন্যান্য বক্ষমত্র সরকার রনি যাররি িদ্ধরিমি রনময়াগ প্রোন; 

৭.১.৮  িিয োমক বর্, অমলাচয নীরি ালা কার্ যকর হয়ার ির (বকান প্ররিষ্ঠান এ রিভুরক্তর বক্ষমত্র) 

কাম্য বর্াগ্যিা সম্পি রিক্ষক ক যচারী রনময়াগ প্রোমনর রেিয়টি রনরিি হয়ার ির স্বীকৃরি সংক্রান্ত 

প্রিযয়ন প্রোন করমি হমে। 

৮.0 নীরি ালার এিরিয়ার: 

৮.১ এ নীরি ালার ৭.০ নুমেমে েরণ যি িিযােরল পূরণ বকান প্ররিষ্ঠামনর এ রিভুরক্তর রনিয়িা প্রোন 

কমর না। সরকামরর অরে যক সা থ্যয নুর্ায়ী প্ররিষ্ঠান এ রিভুক্ত করা হমে। 

৯.0 জনেল কাঠাম া: 

৯.১  স্বিন্ত্র এসএসএসরস (ব ামকিনাল) আনরিটিউে/ োরিল ব ামকিনাল  াদ্রাসা 

ক্রর ক নং িেেী িে সংখ্যা 

1.  সুিাররনমেনমিন্ট 1 

2.    ক    সুিাররনমেনমিন্ট ১ 

3.  বেি আিোক্টর (প্ররি বেি) 2 

4.  সহকারী রিক্ষক (োংলা) 1 

5.    ক    রিক্ষক (আংমররজ) ১ 

6.    ক    রিক্ষক (সা ারজক রেজ্ঞান) 1 

7.    ক    রিক্ষক (গরণি) 1 

8.    ক    রিক্ষক (িোে য রেজ্ঞান) 1 

9.    ক    রিক্ষক (রসায়ন) 1 

10.    ক    রিক্ষক (কৃরি) 1 

11.    ক    রিক্ষক (ি য  ননরিক রিক্ষা) [প্রাপ্যিা সামিমক্ষ প্ররিটি 

িম যর জন্য] 
1 

12.  সহকারী রিক্ষক (িরীরচচ যা) 1 

13.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

14.    ক    িন্থাগাররক 1 

15.  রিস   ক    -কা -করম্পউোর িামরের 1 

16.  ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি এযারসসমেন্ট/ করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট 

(প্ররি বেমি) 

১ 

17.  রেজ্ঞান ল্যাে এযারসসমেন্ট (রেজ্ঞান ল্যাে চালু োকমল) 1 

18.  ননি প্রহরী 1 

19.  িররেিিা ক ী 1 

20.  অয়া (সহরিক্ষা প্ররিষ্ঠান/োরলকা রেদ্যালময়র জন্য 1 
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৯.২  সংমৄক্ত এ এ    (    ক    ) আনরিটিউে/ োরিল ব ামকিনাল  াদ্রাসা 

 

ক্রর ক 

নং 

িেেী িে সংখ্যা 

1.  বেি আিোক্টর (প্ররি বেি) 2 

2.  সহকারী রিক্ষক (োংলা) 1 

3.  সহকারী রিক্ষক (আংমররজ) 1 

4.  সহকারী রিক্ষক (সা ারজক রেজ্ঞান) 1 

5.  সহকারী রিক্ষক (গরণি) 1 

6.  সহকারী রিক্ষক (িোে য রেজ্ঞান) 1 

7.  সহকারী রিক্ষক (রসায়ন) 1 

8.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

9.  ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি এযারসসমেন্ট/ করম্পউোর ল্যাে 

এযারসসমেন্ট (প্ররি বেমি) 

১ 

10.  সহকারী রিক্ষক (ি য  ননরিক রিক্ষা) [এআচএসরস (ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র] 

1 

11.  রেজ্ঞান ল্যাে এযারসসমেন্ট [এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা 

প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র] 

১ 

 

এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) প্ররিষ্ঠামনর সামে সংমৄক্ত এসএসরস (ব ামকিনাল) প্ররিষ্ঠামন সহকারী 

রিক্ষক (ি য  ননরিক রিক্ষা) এেং রেজ্ঞান ল্যাে এযারসসমেন্ট িমে রনময়াগ প্রোন করা র্ামে। 

৯.৩  স্বিন্ত্র এআচএসরস (ম ামকিনাল) আনরিটিউে  

ক্রর ক নং িেেী িে সংখ্যা 

1.  ধ্যক্ষ 1 

2.  চীি আিোক্টর (বেক/নন-বেক) 1 

3.  আিোক্টর (বেক) [প্ররি বেি] 1 

4.  আিোক্টর (নন-বেক) (োংলা) 1 

5.  আিোক্টর (নন-বেক) ( আংমররজ) 1 

6.  আিোক্টর (নন-বেক) (গরণি) 1 

7.  আিোক্টর (নন-বেক) (িোে য) 1 

8.  আিোক্টর (নন-বেক) (রসায়ন) 1 

9.  জুরনয়র আিোক্টর (বেক) [প্ররি বেি] 1 

10.  জুরনয়র আিোক্টর (নন-বেক) [প্ররি রেিময়] 1 

11.    ক    রিক্ষক (িরীরচচ যা) 1 

12.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

13.    ক    িন্থাগাররক 1 

14.  রিস   ক    -কা -রহসাে সহকারী 1 

15.  রিস   ক    -কা -করম্পউোর িামরের 1 

16.  ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি এযারসসমেন্ট/ করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট (প্ররি বেমি) 1 

17.  রেজ্ঞান ল্যাে এযারসসমেন্ট [রেজ্ঞান ল্যাে চালু োকমল] 1 

18.  ননি প্রহরী 1 

19.  িররেিিা ক ী 1 

20.  অয়া (সহরিক্ষা প্ররিষ্ঠান/োরলকা রেদ্যালময়র জন্য) 1 
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৯.৪ স্বিন্ত্র এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) কমলজ/আনরিটিউে 

ক্রর ক 

নং 

িেেী িে সংখ্যা 

1.  ধ্যক্ষ 1 

2.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (করম্পউোর িামরিন) 1 

3.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (রহসাে রক্ষণ) 1 

4.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক     ক  (ব্যাংরকং) 1 

5.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (উমদ্যাক্তা উিয়ন) 1 

6.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (োংলা) 1 

7.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (আংমররজ)   ১ 

8.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (ব্যেস্থািনা)   1 

9.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (গরণি) ১ 

10.  সহকারী রিক্ষক (িরীরচচ যা) 1 

11.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

12.  সহকারী িন্থাগাররক 1 

13.  রিস সহকারী-কা -রহসাে সহকারী  1 

14.  রিস সহকারী-কা -করম্পউোর িামরের ১ 

15.  করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট ১ 

16.  ননি প্রহরী 1 

17.  িররেিিা ক ী 1 

18.  অয়া (সহরিক্ষা/োরলকা প্ররিষ্ঠামনর জন্য) 1 
 

 
৯.৫ সংমৄক্ত এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) কমলজ/আনরিটিউে  

 

ক্রর ক 

নং 

িেেী িে সংখ্যা 

1.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (করম্পউোর িামরিন) 1 

2.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (রহসাে রক্ষণ) 1 

3.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (ব্যাংরকং) 1 

4.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (উমদ্যাক্তা উিয়ন) 1 

5.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (োংলা 1 

6.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (আংমররজ)  ১ 

7.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (ব্যেস্থািনা)   1 

8.  প্র ািক/বজযষ্ঠ প্র ািক (গরণি) ১ 

9.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

10.  করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট ১ 
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৯.৬ স্বিন্ত্র ধিভলোভো আন এধিকোরচোয আনধিটিউট 

ক্রর ক নং িেেী িে সংখ্যা 

1.  ধ্যক্ষ 1 

2.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি) ৪ 

3.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (প্রারণ রচরকৎসা  উৎিােন) 1 

4.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর ( ৎস্য ) 1 

5.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি প্রমকৌিল) 1 

6.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (োংলা)  1 

7.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (আংমররজ)  1 

8.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (গরণি, িররর রি  িররসংখ্যান) 1 

9.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (িোে য রেজ্ঞান) 1 

10.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (রসায়ন) 1 

11.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (ব্যেস্থািনা)   1 

12.  সহকারী প্ররিক্ষক (িরীরচচ যা) 1 

13.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

14.  সহকারী িন্থাগাররক 1 

15.  রিস সহকারী-কা -রহসাে সহকারী  ১ 

16.  রিস সহকারী-কা -করম্পউোর িামরের 1 

17.  ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি এযারসসমেন্ট/ করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট 

(প্ররি বেক নুর্ায়ী)  

2 

18.  রেজ্ঞান ল্যাে এযারসসমেন্ট [রেজ্ঞান ল্যাে চালু োকমল] 1 

19.   ারল ১ 

20.  ননি প্রহরী 1 

21.  িররেিিা ক ী 1 

22.  অয়া (সহরিক্ষা/োরলকা প্ররিষ্ঠামনর জন্য) 1 
 

 

 

৯.৭  সংমৄক্ত ধিভলোভো আন এধিকোরচোয আনধিটিউট 

ক্রর ক নং িেেী িে সংখ্যা 

1.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি) ৪ 

2.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (প্রারণ রচরকৎসা  উৎিােন) 1 

3.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর ( ৎস্য ) 1 

4.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি প্রমকৌিল) 1 

5.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (োংলা)  1 

6.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (আংমররজ)  1 

7.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (গরণি, িররর রি  

িররসংখ্যান) 

1 

8.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (িোে য রেজ্ঞান) 1 

9.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (রসায়ন) 1 

10.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (ব্যেস্থািনা)   1 

11.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

12.  ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি এযারসসমেন্ট/ করম্পউোর ল্যাে 

এযারসসমেন্ট (প্ররি বেক নুর্ায়ী)  

2 

13.   ারল ১ 
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৯.৮  স্বতন্ত্র  ধিভলোভো আন ধপোধযজ আনধিটিউট 

ক্রর ক নং িেেী িে সংখ্যা 

1.  ধ্যক্ষ 1 

2.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (ভৎস্য) ৪ 

3.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (প্রারণ রচরকৎসা  উৎিােন) 1 

4.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি) 1 

5.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি প্রমকৌিল) 1 

6.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (োংলা)  1 

7.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (আংমররজ)  1 

8.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (গরণি, িররর রি  িররসংখ্যান) ১ 

9.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (িোে য রেজ্ঞান) 1 

10.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (রসায়ন) 1 

11.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (রহসােরেজ্ঞান)   1 

12.  সহকারী প্ররিক্ষক (িরীরচচ যা) 1 

13.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

14.  সহকারী িন্থাগাররক 1 

15.  রিস সহকারী-কা -রহসাে সহকারী  ১ 

16.  রিস সহকারী-কা -করম্পউোর িামরের 1 

17.  ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি এযারসসমেন্ট/ করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট 

(প্ররি বেক নুর্ায়ী)  

2 

18.  রেজ্ঞান ল্যাে এযারসসমেন্ট [রেজ্ঞান ল্যাে চালু োকমল] 1 

19.  পুকুর িররচারক ১ 

20.  ননি প্রহরী 1 

21.  িররেিিা ক ী 1 

22.  অয়া (সহরিক্ষা/োরলকা প্ররিষ্ঠামনর জন্য) 1 
 

 

৯.৯  ংযুক্ত ধিভলোভো আন ধপোধযজ আনধিটিউট 

 

ক্রর ক নং িেেী িে সংখ্যা 

1.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (ভৎস্য) ৪ 

2.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (প্রারণ রচরকৎসা  উৎিােন) 1 

3.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি) 1 

4.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (কৃরি প্রমকৌিল) 1 

5.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (োংলা)  1 

6.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (আংমররজ)  1 

7.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (গরণি, িররর রি  িররসংখ্যান) 1 

8.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (িোে য রেজ্ঞান) 1 

9.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (রসায়ন) 1 

10.  আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর (রহসােরেজ্ঞান)   1 

11.  করম্পউোর প্রেি যক 1 

12.  ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি এযারসসমেন্ট/ করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট (প্ররি 

বেক নুর্ায়ী)  

2 

13.  পুকুর িররচারক ১ 
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১০.০  ট্রেি/ট্রেোরোআভজন/ট্রকো য চোলুকযভেয ধনয়ভোফরী: 

১0.1 এ নীরি ালার ৯.১, ৯.২, ৯.৩, ৯.৪  ৯.৫ নং নুমেমে েরণ যি জনেল কাঠাম ার র রত্তমি  

বেি/বেিালাআমজিন/মকাস য র রত্তক িরররিষ্ট-ি নুর্ায়ী প্রময়াজনীয় সংখ্যক রিক্ষােী োকমি হমে। প্ররি 

প্ররিষ্ঠামন ন্যযনি  2টি বেি োকমি হমে। 

১০.২  এ নীরি ালার ৯.৬, ৯.৭, ৯.৮  ৯.৯ নং নুমেমে েরণ যি জনেল কাঠাম ার র রত্তমি িরররিষ্ট-ি 

নুর্ায়ী প্রময়াজনীয় সংখ্যক রিক্ষােী োকমি হমে। 

10.3 এনমরালম ন্ট বৃরদ্ধর জন্য রিররক্ত গ্রুি চালুকরমণর বক্ষমত্র সংরিষ্ট বেমি রনি যাররি অসন সংখ্যা 

পূরণ োকার িািািারি ন্যান্য বেমি ন্যযনি  ৭৫  াগ অসন পূরণ োকমি হমে। িমে, রিররক্ত গ্রুি 

চালুকরণ  রিক্ষমকর িে সৃজমনর বক্ষমত্র কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে ামগর  নু রি িহণ করমি 

হমে। 

 
11.0 রদ্বিীয় রিিে চালুকরমণর িিযােলী: 

11.1 এ নীরি ালা জাররর পূমে য রদ্বিীয় রিিে চালুকৃি প্ররিষ্ঠামন বেির রত্তক অসন সংখ্যা পূরণ োকমল 

ঐ সকল প্ররিষ্ঠামন রদ্বিীয় রিিে এেং এ রি চল ান োকমে। িমে, এ নীরি ালা জাররর ির নতুন 

কমর রদ্বিীয় রিিে চালু করা র্ামে না। 

11.2 এআ নীরি ালা জাররর ির রিভুক্ত ো স্বীকৃরিপ্রাপ্ত বকান প্ররিষ্ঠামনর নুম ারেি কযাম্পাস ব্যিীি 

ন্য বকান কযাম্পাস ো িািা চালু করা র্ামে না। 

11.3 এ রিভুরক্তর সরকারর অমেি প্রারপ্তর ির বকান প্ররিষ্ঠামনর িরণ িররেিযন করা র্ামে না। 

 
12.0 জনেল-িে স ন্বয়: 

12.1 পূমে যর জাররকৃি নীরি ালার র রত্তমি রিক্ষক-ক যচারীগমণর এ রি এ নীরি ালার জনেল 

কাঠাম ার অিায় র্োরনয়ম  চল ান োকমে। 

12.2 এ নীরি ালার অিায় জনেল কাঠাম ার রিররক্ত িে উদ্বৃত্ত িে রহমসমে গণ্য হমে। উদ্বৃত্ত 

ব ারিি রিক্ষক-ক যচারীর এ রি র্োরনয়ম  চালু োকমে। িমে, উদৃ্বত্ত িে শূন্য হমল উক্ত িমে 

নতুন ামে অর রনময়াগ বেয়া র্ামে না। 

12.3 জনেল কাঠাম ামি ন্তভু যক্ত বকান িে শূন্য হমল উদ্বৃত্ত িে হমি রেিয়র রত্তক বর্াগ্যিার র রত্তমি 

িা স ন্বয় করমি হমে। িমে, প্ররিষ্ঠান প্রিান রনময়ামগর বক্ষমত্র িা প্রমর্াজয হমে না। 

12.4 জনেল কাঠাম ামি উদ্বৃত্ত ব ারিি িমে স ন্বয় করা সম্ভে না হমল নীরি ালা নুর্ায়ী শূন্য িমে 

রেরি ব ািামেক রিক্ষক-ক যচারী রনময়াগ করা র্ামে। 

 
13.0  রহলা বকাো পূরণ: 

13.1 রিক্ষক রনময়ামগর বক্ষমত্র সরকামরর জাররকৃি িররিত্র নুসরমণ  রহলা বকাো পূরণ করমি হমে। 

 

14.0 রিক্ষক-ক যচারী রনময়াগ: 

14.1 এ নীরি ালার অিায় রনি যাররি রিক্ষাগি বর্াগ্যিা  র জ্ঞিা (িরররিষ্ট- ) এর র রত্তমি 

সরকার ব ারিি রেরি ব ািামেক রিক্ষক-ক যচারী রনময়াগ করমি হমে। রিক্ষক রনময়ামগর বক্ষমত্র 

বকেল াত্র জনেল কাঠাম া রনরে যষ্ট রেিয়-বেি-িমে আনমিক্সিারী ো রনেন্ধন সনেিারীমক রনময়াগ করমি 

হমে। 

১৪.১ক  িিয োমক বর্, এ রিভুক্ত রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র      গ        (এ চএ      এ ) 

    জয          (১৯৯৫ নীরি ালা)        রনময়াগকালীন কাম্য রিক্ষাগি বর্াগ্যিা না োকমল 

িরেরিযমি জাররকৃি নীরি ালার অিায় কাম্য রিক্ষাগি বর্াগ্যিার সা ঞ্জস্যিা িায়া বগমল এ রি 

প্রারপ্তর জন্য রেমেরচি হমেন। 
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১৪.১ি  িিয োমক বর্, এ রিভুক্ত রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র প্রমর্াজয নীরি ালা (২০১০ নীরি ালা) 

অিায় রনময়াগপ্রাপ্ত  প্র ািক (রহসােরক্ষণ) এর বক্ষমত্র রনময়াগকালীন কাম্য রিক্ষাগি বর্াগ্যিা না 

োকমল িাি বকামস য রিরিিািমের বক্ষমত্র রহসােরেজ্ঞান রেিয়সহ োরণজয রেিময় রিরিিাি  

রহসােরেজ্ঞান রেিময়  ািাস য রিরি েো ৪ েৎসর ব য়ােী স্দািক রিরির বক্ষমত্র রহসােরেজ্ঞান রেিয়সহ 

োরণজয রেিময় স্দািক রিরি কাম্য রিক্ষাগি বর্াগ্যিা রহমসমে এ রি প্রারপ্তর জন্য রেমেরচি হমে। 

 

১৪.১গ  িিয োমক বর্, এ রিভুক্ত রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র প্রমর্াজয নীরি ালা  (২০১০ নীরি ালা) 

অিায় রনময়াগপ্রাপ্ত রিস সহকারী-কা  রহসাে সহকারী িমে রনময়াগকালীন কাম্য রিক্ষাগি বর্াগ্যিা 

না োকমল স  ামনর সনে রেমেচনায় এআচএসরস (োরণজয) কাম্য রিক্ষাগি বর্াগ্যিা রহমসমে এ রি 

প্রারপ্তর জন্য রেমেরচি হমে।  

 

১৪.১   িিয োমক বর্, এ রিভুক্ত রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র প্রমর্াজয নীরি ালা (১৯৯৫  ২০১০ 

নীরি ালা) অিায় রনময়াগপ্রাপ্ত প্র ািক (করম্পউোর িামরিন), প্র ািক (বসমক্রোররয়াল সাময়ি), 

প্রেি যক (করম্পউোর), সহকারী লাআমেররয়ান, করম্পউোর ল্যাে এযারসসমেন্ট, োআরিং ল্যাে এযারসসমেন্ট 

এর বক্ষমত্র রনময়াগকালীন কাম্য প্ররিক্ষণ না োকমল েিয ান নীরি ালা কার্ যকর হয়ার ০১ (এক) 

েছমরর  মধ্য সরকার স্বীকৃি প্ররিষ্ঠান (োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য, বনকোর, মৄে উিয়ন রিেপ্তর, 

 রহলা রেিয়ক রিেপ্তর, স াজমসো রিেপ্তর, সরকারর িরলমেকরনক আিটিটিউে, োংলামেি 

করম্পউোর কাউরিল, প্রোসী কল্যাণ  নেমেরিক ক যসংস্থান  ন্ত্রণালয়, শ্র   ক যসংস্থান  ন্ত্রণালয় 

কর্তযক িররচারলি কাররগরর প্ররিক্ষণ বকন্দ্র েো স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয়) কর্তযক প্রেত্ত প্ররিক্ষণ সনে 

জযমনর ির এ রি প্রারপ্তর জন্য রেমেরচি হমে। 

 

১৪.১ঙ িিয োমক বর্, এ রিভুক্ত রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র প্রমর্াজয নীরি ালা  (১৯৯৫  ২০১০ 

নীরি ালা) অিায় কৃরি রিমলা া আিটিটিউমে সংরিষ্ট রেিময় প্র ািক িমে রনেন্ধনিারী রনময়াগপ্রাপ্ত  

ক যরি আিোক্টরগণ (োংলা, আংমররজ, গরণি, িোে যরেদ্যা, রসায়ন  ব্যেস্থািনা) স  ামনর িে 

রেমেচনায় আিোক্টর িমে এ রি প্রারপ্তর জন্য রেমেরচি হমে । 

 

১৪.১চ িিয োমক বর্, এ রিভুক্ত রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন ১৯৯৫ নীরি ালায় েরণ যি রিক্ষাগি বর্াগ্যিার 

অিায় ক যরি বর্ সকল করম্পউোর বিম ামনমেেরগণ ১৪ বিমি এ   ও প্রাপ্ত হমেন বসসকল 

করম্পউোর বিম ামনমেেরগণ ২০১০ েো ২০১৮ নীরি ালা নুর্ায়ী উক্ত িমে কাম্য রিক্ষাগি 

বর্াগ্যিা  প্ররিক্ষণ জযন সামিমক্ষ ১০ বিমি এ রি প্রারপ্তর জন্য রেমেরচি হমে । 

 

১৪.২ প্ররিষ্ঠান প্রিান রনময়ামগ এ নীরি ালার অিায় প্রময়াজনীয় র জ্ঞিা (িরররিষ্ট- ) না োকমল 

রনি যাররি বেমলর এক িাি রনমচর বেমল এ রি প্রমেয় হমে। প্রময়াজনীয় র জ্ঞিা (িরররিষ্ট- ) পূরণ 

হমল রনি যাররি এ রি প্রমর্াজয হমে। িমে, এ নীরি ালা জাররর ির িরররিষ্ট-  বি েরণ যি রিক্ষাগি 

বর্াগ্যিা  র জ্ঞিা ব্যিীি কাউমক রনময়াগ বেয়া র্ামে না। 
 

১৪.২ক িিয োমক বর্, ক যরি এ রিভুক্ত প্ররিষ্ঠান প্রিানগণ বর্ নীরি ালার অিায় (১৯৯৫ েো 

২০১০) রনময়াগপ্রাপ্ত উক্ত নীরি ালার অিায় রনময়াগকালীন কাম্য র জ্ঞিা না োকমল ১৪.২ নুমেে 

নুসামর এ রি প্রাপ্ত হমেন। 

14.3 এ নীরি ালার অিায় সহকারী রিক্ষকগণ চাকুররমি বর্াগোমনর ০৫ (িাচ) েছমরর  মধ্য সরকারর 

রিক্ষক প্ররিক্ষণ কমলজ ো িােরলক রেশ্বরেদ্যালয় হমি রেএি, রিি-আন-এি, রেএ এি ো স  ান রিরি 

জযন করমল বিি-10 প্রাপ্য হমেন। িমে, রিক্ষায় নুরূি উচ্চির রিরি জযমনর বক্ষমত্র বিি-১০ ব্য  ি 

উচ্চির বিি প্রমর্াজয হমে না। 
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১৪.৪  এ রিভূরক্তর 0৮ েছর পূরিযমি প্র ািক ো আিোক্টরগণ ৫০% রহমসমে বজযষ্ঠিার র রত্তমি বজযষ্ঠ 

প্র ািক/ চীি আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর িমে িমোিরির বর্াগ্য েমল রেমেরচি হমেন। িমে, এ বক্ষমত্র 

জনেল কাঠাম ামি ব াে িেসংখ্যা বৃরদ্ধ িামে না।  

14.5 এ রিভুরক্তর ১০ েছর সমন্তািজনক চাকুরর পূরিযমি প্র ািক ো আিোক্টরগণ বেিন বিি 08 প্রাপ্য 

হমেন। বিি 08 প্রারপ্তর ির বজযষ্ঠ প্র ািক ো চীি আিোক্টর/ রসরনয়র আিোক্টর িমে িমোিরি প্রাপ্ত না 

হমল িরেিী 06 েছর পূরিযমি বেিন বিি 07 প্রাপ্য হমে। িমে, স ি চাকুরী জীেমন দুটির বেিী োআ  

বেল ো উচ্চির বিি প্রাপ্য হমেনা। 

 

14.6 এ রিভুরক্তর ১০ েছর সমন্তািজনক চাকুরর পূরিযমি রিক্ষক-ক যচারীগণ িরেিী উচ্চির বেিন 

বিি প্রাপ্য হমেন এেং িরেিী ৬ েছর পূরিযমি িরেিী উচ্চির বেিন বিি প্রাপ্য হমেন। িমে, স ি 

চাকুরী জীেমন দুটির বেিী োআ  বেল ো উচ্চির বিি প্রাপ্য হমেনা। 
 

14.7 রিক্ষক-ক যচারীমের চাকুররমি প্রে  প্রমেমির সমে যাচ্চ েয়সসী া হমে ৩৫ েছর। িমে, স িমে ো 

উচ্চির িমে রনময়ামগর বক্ষমত্র আনমিক্সিারীমের জন্য েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য। রিক্ষক-ক যচারীমের 

এ রি ৬০ (িাে) েছর েয়স ির্ যন্ত প্রমেয় হমে। 
 

14.8 নুম ারেি জনেল কাঠাম ার রিররক্ত রিক্ষক-ক যচারী রনময়ামগর বক্ষমত্র সংরিষ্ট প্ররিষ্ঠানমক 

রিররক্ত রিক্ষক-ক যচারীমের বেিন- ািা ো অনুিারিক সুরেিারে প্রোন করমি হমে। 
 

14.9 আনমিক্সিারী রিক্ষক-ক যচারী এক প্ররিষ্ঠান হমি ন্য প্ররিষ্ঠামনর স িমে ো স মেমল চাকুরর 

সূমত্র বর্াগোন করমল পূে য র জ্ঞিা গণনামর্াগ্য হমে। 
 

14.10 এ নীরি ালা কার্ যকর হয়ার িাররমির পূমে যর বকান েমকয়া ো অরে যক সুরেিা প্রমেয় হমে না। 

 

15.0 একারিক িমে চাকুরর: 

15.1 এ নীরি ালার অিায় রিক্ষক-ক যচারীগণ একআ সামে একারিক িমে চাকুররমি ো লা জনক 

বকান িমে রনময়ারজি োকমি িারমেন না। 

১৫.২ এ রিভুক্ত বকান রিক্ষক-ক যচারী প্ররিষ্ঠান িররেিযন ো উচ্চির িমে বর্াগোন করমল েিয ান 

িমে বর্াগোমনর িাররি হমি পূে যেিী িমের এ রি িামে না (এ রিভুরক্তর বক্ষমত্র িরররিষ্ট-ঙ এর  

েরণ যি মি এনঅআরিসহ প্রময়াজনীয় কাগজিত্র জ া প্রোন করমি হমে)। 

 

16.0 প্ররিষ্ঠান িররেিযমন অরে যক সুরেিা:  

16.1 প্ররিষ্ঠান িররেিযন ো উচ্চির িমে বর্াগোমনর বক্ষমত্র রিক্ষক-ক যচারীগণ বর্াগোমনর িাররি বেমক 

পূে যেিী িমের এ রি উমত্তালন করমি িারমেন না। 

 
17.0 রিক্ষাগি বর্াগ্যিা রিরেল: 

17.1 রিক্ষক-ক যচারী রনময়ামগর বক্ষমত্র রনি যাররি রিক্ষাগি বর্াগ্যিার বক্ষমত্র (িরররিষ্ট- ) স ি রিক্ষা 

জীেমন প্রমর্াজয বক্ষমত্র একটি র্তিীয় রে াগ ো বশ্ররণ ো স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 
18.0 আনমিক্সিারী রিক্ষক রনময়াগ বর্াগ্যিা: 

18.1 আনমিক্সিারী রিক্ষক-ক যচারীর স িে ো স মেমল প্ররিষ্ঠান িররেিযন ো উচ্চির িমে রনময়ামগর 

বক্ষমত্র এ নীরি ালায় েরণ যি রিক্ষাগি বর্াগ্যিা (িরররিষ্ট- ) প্রমর্াজয হমে না। এ বক্ষমত্র চাকুররমি প্রে  

রনময়াগকালীন রিক্ষাগি বর্াগ্যিা প্রমর্াজয হমে। 

 
19.0 ি ীয় রিক্ষক রনময়াগ: 

19.1 এ নীরি ালার ৯.1 নুমেমে েরণ যি প্ররিষ্ঠামন বর্ বকান িম যর রিক্ষােীর সংখ্যা 4০ (চরিি) ো 

িমিারিক হমল বসআ িম যর জন্য ১ জন কমর ি ীয় রিক্ষক রনময়াগ বেয়া র্ামে।  
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২০. উচ্চ  াধ্যর ক/রিমলা া স্তমর উিীি প্ররিষ্ঠামন ধ্যক্ষ রনময়াগ: 

2০.1 এ নীরি ালার 9.1, ৯.২ নুমেমে েরণ যি বকান প্ররিষ্ঠান উচ্চ  াধ্যর ক/রিমলা া ির্ যাময় উিীি 

হমল প্ররিষ্ঠান প্রিান স্বিমে স্ব বেিমন রনময়ারজি োকমেন। উচ্চ  াধ্যর ক/রিমলা া স্তর এ রিভুক্ত না 

হয়া ির্ যন্ত প্ররিষ্ঠান প্রিামনর িে শূন্য হমল প্রিান রিক্ষক িমেআ রনময়াগ রেমি হমে। 

2০.2 প্ররিষ্ঠামনর উচ্চ  াধ্যর ক/রিমলা া স্তর এ রিভুক্ত হমল এেং প্রিান রিক্ষমকর িে শূন্য হমল 

িেটি স্বয়ংরক্রয় ামে ধ্যক্ষ িমে উিীি হমে।   

২০.৩ বকান উচ্চ  াধ্যর ক ির্ যাময়র প্ররিষ্ঠামন  রিমলা া স্তর সংমৄক্ত  এ রিভুক্ত হমল এেং ধ্যক্ষ 

িে শূন্য হমল রিমলা া  ির্ যাময় ধ্যক্ষ িমে রনময়াগ বেয়া র্ামে।   

 

21.0 প্ররিষ্ঠান িররেিযমন র জ্ঞিা গণনা : 

 

21.1 উচ্চ  াধ্যর ক ির্ যাময়র কাররগরর প্ররিষ্ঠামনর ধ্যক্ষিমে রনময়ামগর বক্ষমত্র সািারণ রিক্ষা ো  াদ্রাসা 

রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর আনমি িারী প্র ািক ো বজযষ্ঠ প্র ািক এর চাকুররর র জ্ঞিা (িরররিষ্ট- ) গণনা করা 

হমে। 

22.0 পূমে যর নীরি ালার অিায় এ রিভূরক্ত : 

22.1 এ নীরি ালা জাররর পূমে য সরকামরর প্রচরলি রেরিম ািামেক রনময়াগ প্রাপ্ত রিক্ষক-ক যচারী এআ 

জনেল কাঠাম া  এ রি নীরি ালার অিায় শূন্য িমে এ রিভুক্ত হমি িারমে। 

 
23.0 চাকুরর বক্ষমত্র প্ররিষ্ঠান িররেিযন: 

23.1 এ রিভুক্ত রিক্ষক-ক যচারীগণ র্োর্ে কর্তযিমক্ষর নুম ােনক্রম  এ রিভুক্ত প্ররিষ্ঠামন 

রে াগীয় প্রােী রহমসমে স িমে ো উচ্চির িমে রনময়ামগর জন্য অমেেন করমি িারমে। পূমে যর প্ররিষ্ঠান 

হমি ছাড়িত্র  োয়মুরক্ত প্রারপ্ত সামিমক্ষ নতুন প্ররিষ্ঠামন এ রি প্রাপ্য হমে। 

 

23.2 এ বক্ষমত্র, দুআ েৎসমরর  মধ্য নতুন প্ররিষ্ঠামন চাকুররমি বর্াগোন না করমল ো বর্াগোমন ব্যে য হমল 

পূে যেিী আনমিক্স েহাল োকমে না। এরূি িরররস্থরি ‘চাকুরর হমি রেররি (Break of Service)’ েমল 

গণ্য হমে। চাকুররর রেররিকাল র জ্ঞিা গণনার বক্ষমত্র প্রমর্াজয হমে না। 

 

23.3 কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ এ রিভুক্ত রিক্ষক-ক যচারীমের প্রময়াজনমোমি নীরি ালা 

প্রণয়মনর  াধ্যম  এক প্ররিষ্ঠান বেমক ন্য প্ররিষ্ঠামন েেরল করমি িারমে। 

 

24.0 র জ্ঞিা  বজযষ্ঠিা রনি যারণ : 

24.1 রিক্ষক-ক যচারীর িারেররক বজযষ্ঠিা  র জ্ঞিা এ রিভুরক্তর িাররি বেমক গণনা করা হমে। 

একআ িাররমি এ রিভুরক্তর বক্ষমত্র বর্াগোমনর িাররি নুর্ায়ী বজযষ্ঠিা রনি যাররি হমে। নুরূি ামে 

একআ িাররমি বর্াগোমনর বক্ষমত্র জন্ম িাররমির র রত্তমি বজযষ্ঠিা রনি যাররি হমে। জন্ম িাররি একআ হমল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিার র রত্তমি বজযষ্ঠিা রনি যাররি হমে। রিক রিক্ষাগি বর্াগ্যিা সম্পি ব্যরক্ত বজযষ্ঠ হমে। 
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2৫.0 রিক্ষা প্ররিষ্ঠান বিরিং: 

25.1 এ নীরি ালার অিায় রিক্ষা প্ররিষ্ঠান  এ রিভুরক্তর লমক্ষয রনি যাররি সূচমকর র রত্তমি বিরিং করা হমে। 

বিরিং সূচক হমে রননরূি : 

ক্রর ক 

নং 
সূচক  ান  ন্তব্য 

০১ একামির ক 

স্বীকৃরির ব য়াে 
২৫ প্ররি ২ েছমরর জন্য ৫, ১০ ো িদুর্ধ্য েছর হমল ২৫ 

০২ 

রিক্ষােীর সংখ্যা ২৫ 

বেি র রত্তক রনি যাররি সংখ্যা পূরণ হমল 25 

রনি যাররি সংখ্যার ৭৫% পূরণ হমল 15 

রনি যাররি সংখ্যার 60% পূরণ হমল 10 

রনি যাররি সংখ্যার 60% এর ক  হমল 0 

০৩ িরীক্ষােী সংখ্যা            ২৫ কাম্য  সংখ্যার বক্ষমত্র ১৫, কাম্য সংখ্যার িরেিী  প্ররি  ৮ জমনর  জন্য ৫ 

০৪ উত্তীমণ যর সংখ্যা                ২৫ কাম্য হার জযমনর বক্ষমত্র ১৫,িরেিী প্ররি ১০% এর জন্য ৫  

  ব াে= ১০০  
 

 

2৬.0 এ রিভুরক্তর অমেেন: 

26.1 এ নীরি ালার রনি যাররি িিযােলী পূরণ সামিমক্ষ রিক্ষা প্ররিষ্ঠান এ রিভুরক্তর লমক্ষয র্োর্ে 

কর্তযিমক্ষর  াধ্যম  নলাআমন অমেেন করমি হমে।  

 

27.0 এ রিভুরক্তর অমেেন োছাআ : 
 

27.1 কাররগরর   াদ্রাসা  রিক্ষা রে ামগর একজন রিররক্ত সরচে/মৄগ্মসরচে বক অহোয়ক কমর 

‘এ রিভুরক্তর অমেেন োছাআ কর টি’ নাম  একটি কর টি গঠন করা হমে। কর টি নীরি ালা এেং 

োমজে েরামদ্দর অমলামক এ রিভুরক্তর লমক্ষয র্োরনয়ম  প্ররিষ্ঠান োছাআপূে যক সরকামরর রনকে 

সুিাররি োরিল করমে। িমে, জনস্বামে যর গুরত্ব রেমেচনায় এ রিভুরক্তর িিযপূরণ সামিমক্ষ সরকার 

বকান প্ররিষ্ঠান এ রিভুরক্তর অমেি রেমি িারমে। সরচে, কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ কর্তযক 

কর টির সেস্য সংখ্যা রনি যাররি হমে। 
 

27.2 কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ কর্তযক বকান রিক্ষা প্ররিষ্ঠান এ রিভুরক্তর অমেি প্রাপ্ত হমল 

কাররগরর রিক্ষা রিেপ্তর প্ররিষ্ঠামনর প্রকৃরি নুসামর এ রি বকাি প্রোন করমে। 

 

28.0 রিক্ষক-ক যচারীর এ   ও ছাড়করণ: 

28.1 এ   ও প্রারপ্তর জন্য রিক্ষক-ক যচারীমক র্োর্ে কর্তযিমক্ষর (প্ররিষ্ঠান িররচালনা িি যে/মজলা 

রিক্ষা রিসার/অঞ্চরলক িররচালক)  াধ্যম  প্রময়াজনীয় কাগজিত্র  িথ্যারেসহ কাররগরর রিক্ষা 

রিেপ্তমরর  হািররচালক েরাের ন-লাআমন/ িলাআমন অমেেন করমি হমে।  

২৮.২ (i) কাররগরর রিক্ষা রিেপ্তমরর  হািররচালমকর বনর্তমত্ব রিক্ষক-ক যচারীর এ রিভুরক্তর লমক্ষয  

(উিসরচমের রনমন নয় এরূি টিএ আরি-র একজন প্ররিরনরিসহ) ০৫ (িাঁচ) সেস্য রেরিষ্ট ‘এ রিভুরক্তর 

অমেেন োছাআ  নুম ােন কর টি’ নাম  একটি কর টি োকমে। 

(ii) উক্ত কর টি নীরি ালা  অরে যক রেরি-রেিান এেং োমজে েরামদ্দর রেিয় রেমেচনায় রনময় বজলা 

রিক্ষা রিসার/অঞ্চরলক িররচালক (নলাআমন/ িলাআমন) এর রনকে হমি প্রাপ্ত এ রি সংক্রান্ত 

অমেেন র্াচাআ-োছাআ কমর রসদ্ধান্ত িহণ করমে। 

(iii) সরচে কর্তযক টিএ আরির প্ররিরনরি রনি যাররি হমে।  
 

28.৩ এ রি সংরিষ্টিায় জাল সনে ো রনেন্ধন ো বেবুমলিন িীে ো রনময়াগ-বর্াগোনিত্র ো সিয 

িথ্য রকংো িথ্য বগািন কমর অমেেন োরিল করমল অমেেনকারী এেং প্ররিষ্ঠান প্রিান োয়ী োকমে। 

এরূি বক্ষমত্র প্ররিষ্ঠান প্রিামনর এ রি োরিল হমে। 
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২৮.৪ ম্যামনরজং কর টি/গ রন যং েরির স ািরি এেং প্ররিষ্ঠান প্রিান এ   ও রেমল বর্ৌে ামে স্বাক্ষর 

করমেন। রনয়র ি কর টি/এিহক কর টি/স ািরির েিয ামন      প্ররিষ্ঠামনর রিক্ষক-ক যচারী  

     জ  কর টির  মধ্য  ি িাে যমকযর কারমণ ো িামের  মধ্য সৃষ্ট  া লার কারমণ এ   ও উমত্তাল    

     জ              বজলা সেমর েরস্থি প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র বজলা প্রিাসক/রিররক্ত বজলা 

প্রিাসক এেং বজলা সেমরর োআমরর প্ররিষ্ঠামনর বক্ষমত্র উিমজলা রনে যাহী রিসার স ািরির স্থমল 

স্বাক্ষর করমেন। প্ররিষ্ঠান প্রিামনর েিয ামন প্ররিষ্ঠামনর সহকারী প্রিান এেং িার েিয ামন 

প্ররিষ্ঠামনর বজযষ্ঠি  রিক্ষক প্ররিষ্ঠান প্রিামনর স্থমল স্বাক্ষর করমেন 
 

 

29.0 এ রি স্থরগি, কিযন  োরিলকরণ : 

 

29.1 কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ রনমনাক্ত কারমণ রিক্ষক-ক যচারীর এ রি রনরেষ্ট স ময়র জন্য 

সা রয়ক ামে স্থরগি, অংরিক ো সম্পূণ য কিযন রকংো োরিল করমি িারমে; 
 

29.1.1 এ নীরি ালার 7 নং নুমেমে েরণ যি অেিকীয় িিয পূরণ না হমল এ রি প্রারপ্তর িিয মির 

োময় প্ররিষ্ঠামনর এ রি বক্ষত্র মি  স্থরগি ো োরিল করা র্ামে। 

 

29.1.2 কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ ো উিমৄক্ত কর্তযিমক্ষর রনমে যিনা ব ািামেক প্ররিষ্ঠামনর 

র্োর্ে রহসাে সংরক্ষণ, অয়-ব্যয় রনরীক্ষা প্ররক্রয়া নুসরণ না কমর ক্রয় কাজ সম্পােমনর বক্ষমত্র অরে যক 

রনয়  সং ঠিি হমল প্ররিষ্ঠান প্রিামনর এ রি বক্ষত্র মি স্থরগি ো োরিল করা র্ামে। 

 

29.1.3 তয তথ্য প্রদোন, তথ্য ট্র োন কযো ভুয়ো ফো জোর কো জত্র দোধির, প্রোপ্যতো নো থোকো ভে 

অভফদন  ট্রপ্রযে কযোয কোযভে     ও ছোড়কযভে ধনয়ভভয জন্য ংধিষ্ট প্রধতষ্ঠোন প্রধোন/ধক্ষক-

কভ যচোযী/প্রধতষ্ঠোভনয ব্যফস্থোনো কধভটি/ বধন যং ফধি দোয়ী থোকভফ এফং তোভদয ধফরু্ভে মভথোযুক্ত 

অআনোনু  ব্যফস্থো িে কযো ভফ। 
 

29.1.4 জনেল কাঠাম ার শুন্য িমের রেিরীমি চারহোর র রত্তমি ‘জািীয় রিক্ষক রনেন্ধন  প্রিযয়ন 

কর্তযিক্ষ’ এর রনময়াগ সুিাররমির িররমপ্ররক্ষমি প্ররিষ্ঠান কর্তযিক্ষ রিক্ষক-ক যচারী রনময়াগ প্রোন করমি 

িারমে। জনেল কাঠাম ার রিররক্ত রিক্ষক-ক যচারী রনময়ামগর বক্ষমত্র িি াগ বেিন- ািা প্ররিষ্ঠান 

েহন করমে। 
 

29.1.5 জাল সনে ো রনেন্ধন ো বেবুমলিন িীে ো রনময়াগ-বর্াগোন িত্রসহ সিয িথ্য ো িথ্য 

বগািন,  রহলা বকাো নুসরণ ব্যিীি রিক্ষক রনময়াগ এেং জনেল কাঠাম া েরহভূ যি িমে বেি 

এ রিভুরক্তর বক্ষমত্র িা িারস্তমর্াগ্য িরাি রহমসমে গণ্য হমে। এমক্ষমত্র সংরিষ্ট রিক্ষক-ক যচারী  

প্ররিষ্ঠান প্রিামনর এ রি বক্ষত্র মি স্থরগি ো োরিল করা হমে।  হািররচালমকর প্রস্তােনা নুর্ায়ী 

কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ প্রময়াজনীয় িেমক্ষি িহণ করমে। 

২৯.1.6 এ রি িহণ, উমত্তালন, রেিরণ ো প্রিযি যমণর বক্ষমত্র সং টিি রনয়  প্রিাসরনক  অরে যক 

শৃঙ্ঘলার িররিন্থী রহমসমে গণ্য হমে। এরূি বক্ষমত্র প্ররিষ্ঠান প্রিান এেং সংরিষ্ট রিক্ষক ক যচারীর এ রি 

স্থরগি ো োরিল হমে এেং প্ররিষ্ঠামনর ব্যেস্থািনা কর টির রেরুমদ্ধ ব্যেস্থা িহণ করা হমে। 

২৯.1.৭  এ রি রেিময় উত্থারিি র মর্ামগর বক্ষমত্র উিমৄক্ত কর্তযিক্ষ কর্তযক িেমন্তর র রত্তমি প্রাের ক 

সিযিা প্র ারণি হমল বক্ষত্র মি এ রি স্থরগি, কিযন ো োরিল করা হমে (কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা 

রে ামগর নুম ােমনর অমলামক)। 
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২৯.1.8 প্ররিষ্ঠান কর্তযক NTRCA-বি রিক্ষক চারহো প্রোন করা হমল উক্ত িমে NTRCA কর্তযক 

 মনানীি রিক্ষক রনময়াগ রেমি হমে। প্যাোণ য রিররক্ত চারহো প্রোন করা হমল উক্ত রিক্ষমকর িি াগ 

অরে যক সুরেিা প্ররিষ্ঠান বেমক রনে যাহ করমি হমে। এর ব্যিযয়  েমল প্ররিষ্ঠান প্রিামনর এ রি 

স্থরগি/োরিল করা হমে এেং িররচালনা কর টির রেরুমদ্ধ ব্যেস্থা বনয়া হমে। 

 
30.0 েমকয়া এ রি প্রোন: 

৩০.১ এ নীরি ালা          িররি   কামজ জরড়ি োকা,         ক শৃঙ্খলা  ি, সোচরণ ো 

ননরিক স্খলনজরনি বকান র মর্ামগর প্রাের ক সিযিা িায়া বগমল    চ     ক    বকান 

রিক্ষক/ক যচারী ক      ক   খ   (    জ      ক   ) ক   এ রি সা রয়ক ামে   গ    জ  

কাররগরর                 ক            ক   । কাররগরর               চ  -  ছ   ক   

     ক          ক   গ   ও                  গ      ক   । কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ 

কাররগরর                            ক     জ             ক   ।  

 

৩০.১ক এ রি স্থরগি করার ৬০(িাে) রেমনর  মধ্য িেন্ত কমর র মর্াগ প্র ারণি হমল চূড়ান্ত রসদ্ধান্ত 

িহন করার জন্য োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য এর অিীল অররেমেিন কর টির রনকে বপ্ররণ করমি 

হমে। 

৩০.১ি প্রমর্াজয বক্ষমত্র োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য এর অিীল অররেমেিন কর টি িেন্ত প্ররিমেেন 

িায়ার ৬০ রেমনর  মধ্য র মর্াগ রনষ্পরত্ত কমর সুিাররিসহ কাররগরর রিক্ষা রিেপ্তমর বপ্ররণ করমে। 

৩০.১গ কাররগরর রিক্ষা রিেপ্তর ১৫ রেমনর  মধ্য সরকামরর রনকে িরেিী প্রময়াজনীয় ব্যেস্থা িহমণর 

জন্য সুিাররি করমে। 

৩০.১  কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ ৩০ রেমনর  মধ্য অিীল অররেমেিন কর টির সুিাররমির 

অমলামক রেিয়টি চূড়ান্ত রনষ্পরত্ত করমে। 

30.2 প্ররিষ্ঠামনর   যন্তরীণ রেমরাি,  া লা ো ন্য বকান প্রারিষ্ঠারনক কারমণ প্ররিষ্ঠান প্রিান ো 

রিক্ষক-ক যচারীর এ রি রহমসমে এ রি উমত্তালন করা না হমল িরেিীমি িা েমকয়া রহমসমে প্রমেয় 

হমে না। সংরিষ্ট প্ররিষ্ঠান এর অরে যক োয়-োরয়ত্ব েহন  করমে। 
 

৩০.২ক প্ররিষ্ঠামনর স ািরি ো প্ররিষ্ঠান প্রিান এ রিভুক্ত বকান রিক্ষক ক যচারীর এ রি রেমল 

স্বাক্ষর করমি রনহা প্রকাি করমল এআ নীরি ালার নুমেে-২৮.৪ ব ািামেক ব্যেস্থা িহণ করমি হমে। 

30.3 প্ররিষ্ঠান ো রিক্ষক-ক যচারীর বক্ষমত্র বকান  া লায় রনমে যাি প্র ারণি হমল অোলমির রাময়র 

অমলামক রিক্ষা  ন্ত্রণালময়র কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ েমকয়া এ রি িররমিামির রেিময় 

ব্যেস্থা িহণ করমে। 

 

31.0 স্থরগিকৃি এ রি: 

31.1 প্ররিষ্ঠান ো রিক্ষক-ক যচারীর স্থরগিকৃি এ রি পুনরায় চালুর বক্ষমত্র রিক্ষা  ন্ত্রণালময়র কাররগরর 

  াদ্রাসা রিক্ষা রে ামগর প্রিাসরনক নুম ােন িহণ করমি হমে। 
 

৩১.২ এ রি স্থরগি েো োরিলকৃি বকান প্ররিষ্ঠান িরেিীমি এ রির িিযপূরণ করমল পুনরায় 

এ রি  ছামড়র বর্াগ্য রেমেরচি হমে। এ বক্ষমত্র এ রি  স্থরগিকালীন বকান েমকয়া এ রি প্রাপ্য হমে 

না। 
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32.0 এ রি পুনঃরেমেচনা: 

32.1 এ নীরি ালার অিায় রনোর্ য কারমণ এ রি স্থরগি, কিযন ো োরিল অমেমির রেরুমদ্ধ প্ররিষ্ঠান ো 

রিক্ষক-ক যচারী রনমনাক্ত ামে সরকামরর রনকে পুনঃরেমেচনার জন্য অমেেন করমি িারমে: 
 

32.1.1 এ রি স্থরগি, কিযন ো োরিল অমেি জাররর ৩০ (রত্রি) কার্ যরেেমসর  মধ্য প্ররিষ্ঠান প্রিান ো 

রিক্ষক-ক যচারীমক  হািররচালক েরাের উিমৄক্ত কারণ উমিিপূে যক প্র াণারেসহ অমেেন  করমি হমে। 
 

32.1.2  হািররচালক 30 (রত্রি) কার্ যরেেমসর  মধ্য শুনানী িহণ পূে যক সুিাররিসহ কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা 

রে ামগ প্ররিমেেন বপ্ররণ করমে। 

32.1.3 কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ    রেমেচনার অমেেন চূড়ান্ত রনষ্পরত্তর লমক্ষয একজন রিররক্ত 

সরচমের বনর্তমত্ব রননরূমি ‘প্ররিষ্ঠান  রিক্ষক-ক যচারী এ রি    রেমেচনা কর টি’গঠন করমে: 

 

১ ধতধযক্ত ধচফ/যুগ্মধচফ (প্রোন), কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো  বোধত 

২ কোধয ধয ধক্ষো ধধদপ্তভযয প্রধতধনধধ (ধযচোরক ম যোভয়য ধনভে নয়)  দস্য 

৩ ধযদ যন  ধনযীক্ষো ধধদপ্তভযয প্রধতধনধধ (যুগ্ম-ধযচোরভকয ধনভে নয়) দস্য 

৪ কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভ য ধিট  অআন নুধফবোভ য প্রধতধনধধ দস্য 

৫ কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবোভ য কোধয ধয নুধফবোভ য প্রধতধনধধ দস্য 

৬ উধচফ/                   (    ও), কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো  দস্য ধচফ 

  

কর টি ৩০(রত্রি) কার্ যরেেমসর  মধ্য পূনঃরেমেচনার অমেেমনর রেিময় সুিাররি করমে। সরচে, কাররগরর  

 াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ উক্ত সুিাররমির অমলামক রেিয়টি রনষ্পরত্ত করমেন। 

 

33.0 প্ররিষ্ঠান  রিক্ষক মূল্যায়ন: 

33.1 েক্ষ  ানেসম্পে নিরীর লমক্ষয প্ররিষ্ঠান  রিক্ষক ির্ যাময় সৃজনিীলিা, ক যেক্ষিা, উদ্ভােনী 

ক্ষ িা  প্রমৄরক্ত-েক্ষিা রেিময় মূল্যায়মনর লমক্ষয কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে াগ উমদ্যাগ িহণ করমে। 

33.2 প্ররিষ্ঠান প্রিান নুমেে ৩৩.১ নুর্ায়ী রিক্ষকমের োরি যক মূল্যায়মনর ব্যেস্থা িহণ করমে। 

৩৩.3 প্ররিষ্ঠান িররচালনা কর টি নুমেে ৩৩.১ নুর্ায়ী প্ররিষ্ঠান প্রিামনর োরি যক মূল্যায়মনর ব্যেস্থা 

িহণ করমে। 

33.4 প্ররিষ্ঠান  িররচালনা িি যে নুমেে ৩৩.১ এর র রত্তমি প্ররিষ্ঠামনর সারে যক ামে োরি যক মূল্যায়মনর 

ব্যেস্থা িহণ করমে।  

33.5 োংলামেি কাররগরর রিক্ষা বোি য প্ররিষ্ঠান র রত্তক োরি যক মূল্যায়মনর ব্যেস্থা করমে। 

 

34.0 বিিার উৎকি য সািন: 

34.1 রিক্ষকিার বক্ষমত্র রনি যাররি িাঠ্যক্র , রিক্ষণ-রিিন, রনয় ানুেরিযিা  শুদ্ধাচার র্োর্ে ামে 

নুসরণ করমি হমে। 

34.2 রেিয়র রত্তক উচ্চ ামনর েক্ষিা জযমনর িািািারি সৃজনিীল ক যকামে িারেিী হমি হমে। 

34.3 বকারচং োরণজয  বনােবুক ব্যেহার হমি রেরি োকমি হমে। 

34.4 প্ররিষ্ঠামনর প্রিাসরনক  একামির ক শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তযিমক্ষর রনমে যিনা প্ররিিালমন সমচষ্ট 

োকমি হমে। 

34.5 প্রারিষ্ঠারনক শৃঙ্খলা  ি, সোচরণ ো ননরিক স্খলনজরনি কারমণ প্রচরলি রেরি নুর্ায়ী 

িারস্তমূলক ব্যেস্থা অমরারিি হমে। 
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35.0 অঞ্চরলক স িা রেিান: 

35.1 এ নীরি ালার অিায় এ রিভুরক্তর বক্ষমত্র প্রমর্াজয সকল িিযপূরণ সামিমক্ষ প্ররিষ্ঠান রনে যাচমন 

অঞ্চরলক স িা (Equity) রক্ষা করা হমে। 

35.2 প্ররিষ্ঠান এ রিভুরক্তর বক্ষমত্র সংরিষ্ট উিমজলার জনসংখ্যা, এ রিভুক্ত প্ররিষ্ঠামনর সংখ্যা, 

প্ররিষ্ঠামনর িরণ  দূরত্বসহ গুরুত্বপূণ য অনুিারিক রেিয় রেমেচনা করা হমে। এমক্ষমত্র কাররগরর   াদ্রাসা 

রিক্ষা রে াগ প্ররিষ্ঠান রনে যাচন সূচক রনি যারণ করমে। 

 
36.0 এ রিভুরক্তমি িিয রিরেল: 

36.1 এ নীরি ালার অিায় অমরারিি বর্ িিযআ োকুক না বকন কাররগরর রিক্ষার প্রচার,  প্রসার  

উিয়মনর লমক্ষয প্ররিষ্ঠান  এ রিভুরক্তর বক্ষমত্র সরকার রনমনাক্ত বক্ষমত্র িিয রিরেল করমি িারমে:  

(ক) রিক্ষায় িিািিে এলাকা, োররদ্রপ্রেণ এলাকা, রিল্পাঞ্চল;  

(ি) ব ৌমগারলক ামে নিসর এলাকা বর্ ন িাহাড়ী এলাকা, হাড়-োড়  চরাঞ্চল; 

(গ) নারীরিক্ষায় নিসর এলাকা; 

( ) সা ারজক ামে নিসর বগাষ্ঠী, রেমিি চারহোসম্পি রিক্ষােী  রেমিিারয়ি রিক্ষা প্ররিষ্ঠান 

প্ররিষ্ঠার  বক্ষমত্র; 

(ঙ) কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে ামগর রেমেচনায় িারিকারপ্রাপ্ত বর্ বকান বক্ষমত্র। 

 

37.0 ররহিকরণ: 

37.1 এ নীরি ালা জারর ো কার্ যকর হয়ার পূমে য এ রি রেিময় রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর বেিন- ািার 

সরকারর ংি এেং জনেল কাঠাম া সম্পরকযি রিক্ষা  ন্ত্রণালময়র এিদ্ সংক্রান্ত নীরি ালা, প্রজ্ঞািন, 

িররিত্র ো র্ােিীয় অমেি  রনমে যি োরিল েমল গণ্য হমে। তভফ পূভফ যয  নীধতভোরোয অতোয় ম্পন্ন 

য়ো কর কোজ বফধ ভভভ য ধফভফধচত ভফ। 

 

38.0 নীরি ালার কার্ যকাররিা: 

৩৮.৮  বকান রিক্ষক/ ক যচারী/ প্ররিষ্ঠান প্রিান কর্তযক এ নীরি ালার িররিন্থী বকান কাজ সম্পারেি হমল 

এ নীরি ালার নুমেে-২৯.৪ নুসামর ব্যেস্থা িহণ করা হমে। 

৩৮.৮ক  নীরি ালা িররিন্থী বকান কামজর জন্য সরকারর ে য ো সম্পমের ক্ষরি হমল িা ব্যরক্ত ো 

ব্যরক্তেগ য এর ব্যরক্তগি োয় রহমসমে রেমেরচি হমে এেং রজএিঅর ২৫ নুসামর ব্যেস্থা িহণ করা হমে।  

38.2 ‘বেসরকারর রিক্ষক রনেন্ধন  প্রিযয়ন কর্তযিক্ষ’ এর উমদ্যামগ রিক্ষক রনেন্ধন কার্ যক্র  চালু 

হয়ার পূমে য স্বীকৃরিপ্রাপ্ত প্ররিষ্ঠামন রেরি ব ািামেক রনময়াগপ্রাপ্ত রিক্ষমকর বক্ষমত্র এনটিঅররস এর রনেন্ধন 

প্রমর্াজয হমে না; 

38.3 এ নীরি ালার অিায়  ানসম্মি  বর্াগ্য রিক্ষক রনময়াগ রনরিিকরমণ সরকামরর োমজে 

 ারসাম্য রেমেচনায় অগা ী ৫ েছমর ির্ যায়ক্রম  রিক্ষক-ক যচারী রনময়াগ প্ররক্রয়া সম্পি করা হমে; 

38.4 এ নীরি ালার উমদ্দি পূরণকমল্প সরকার স ময় স ময় প্রময়াজনীয় প্রজ্ঞািন, িররিত্র ো অমেি 

জারর করমি িারমে। 

38.5 কাররগরর রিক্ষার প্রচার, প্রসার  উিয়নকমল্প জনস্বামে য সরকার স ময় স ময় এ নীরি ালায় 

প্রময়াজনীয় সংমিািন, সংমর্াজন  িরর াজযন করমি িারমে; 

38.6 পূমে যর নীরি ালার অিায় এ রিভুক্ত প্ররিষ্ঠামনর জনেল কাঠাম ার শূন্যিমে রনময়াগপ্রাপ্ত 

রিক্ষক-ক যচারী রেরি ব ািামেক এ রিভুক্ত হমে। 

৩৮.7 বকান রিক্ষক / ক যচারী / প্ররিষ্ঠান প্রিান কর্তযক এ নীরি ালার িররিন্থী বকান কাজ সম্পারেি 

হমল এ নীরি ালার নুমেে-২৯.৪ ব ািামেক ব্যেস্থা িহণ করা হমে। 

৩৮.7.ক  নীরি ালা িররিন্থী বকান কামজর জন্য সরকারর ে য ো সম্পমের ক্ষরি হমল িা ব্যরক্ত ো 

ব্যরক্তেগ য এর ব্যরক্তগি োয় রহমসমে রেমেরচি হমে এেং রজএিঅর ২৫ নুসামর ব্যেস্থা িহণ করা হমে।  
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39.0 নীরি ালার ব্যাখ্যা: 

39.1 এ নীরি ালার বকান নুমেে ো উিানুমেমে েরণ যি রেিময় কাররগরর   াদ্রাসা রিক্ষা রে ামগর 

ব্যাখ্যাআ চূড়ান্ত েমল গণ্য হমে।  

 

৪০.০ এ নীরি ালা জাররর িাররি হমি কার্ যকর হমে। 

 

 

 

 

 (ভভো: অধভনুর আরোভ িোন) 

ধচফ 

 

 

      (                 ): 

 

1  ধধনয়য ধচফ, থ য ধফবো , থ য ভন্ত্রেোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো 

2  ধচফ, ভোধ্যধভক  উচ্চ ধক্ষো ধফবো , ধক্ষো ভন্ত্রেোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো 

3  ধতধযক্ত ধচফ, যুগ্ম ধচফ (কর) কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো , ধক্ষো ভন্ত্রেোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, 

ঢোকো 

4  ভোধযচোরক, ভোধ্যধভক  উচ্চ ধক্ষো ধধদপ্তয, ঢোকো 

5  ভোধযচোরক, কোধয ধয ধক্ষো ধধদপ্তয, অ োয াঁ, ঢোকো 

6  ভোধযচোরক, ভোদ্রোো ধক্ষো ধধদপ্তয, ধনউ ট্রফআধর ট্রযোি,  োআি োউ, যভনো, ঢোকো 

7  ভোধযচোরক, জোতীয় ধক্ষো তথ্য  ধযংখ্যোন ব্যযভযো (ব্যোনভফআ), ঢোকো 

8  প্রধোন প্রভকৌরী, ধক্ষো প্রভকৌর ধধদপ্তয, ঢোকো 

9  ট্রচয়োযম্যোন, ট্রফযকোধয ধক্ষক ধনফন্ধন  প্রতযয়ন কর্তযক্ষ (এনটিঅযধএ), আস্কোটন  োভি যন ট্রযোি, যভনো, ঢোকো 

10  ভোধযচোরক, জোতীয় ধক্ষো ব্যফস্থোনো একোভিধভ (নোভয়ভ), ধোনভধি, ঢোকো 

11  ট্রজরো প্রোক ....................................................(কর) 

12  ট্রচয়োযম্যোন, ফোংরোভদ কোধয ধয ধক্ষো ট্রফোি য, অ োয াঁ, ঢোকো 

13  ট্রচয়োযম্যোন, ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষো ট্রফোি য, ফকীফোজোয, ঢোকো 

14  ট্রচয়োযম্যোন, জোতীয় ধক্ষোক্রভ  োঠ্যপুস্তক ট্রফোি য (এন.ধ.টি.ধফ),ভধতধঝর, ঢোকো 

15  ধ্যক্ষ, ফোংরোভদ ভোদ্রোো ধক্ষক প্রধক্ষে আনধিটিউট,  োজীপুয 

16  ব্যফস্থোনো ধযচোরক, ট্রোনোরী ব্যোংক/িেী ব্যোংক/জনতো ব্যোংক/রূোরী ব্যোংক ধরধভভটি, প্রধোন কোম যোরয়, 

ভধতধঝর, ঢোকো 

17  ধযচোরক, ধযদ যন  ধনযীক্ষো ধধদপ্তয, ঢোকো 

18  উ-ধনয়ন্ত্রক, ফোংরোভদ পযভ  প্রকোনো ধপ ট্রতজ াঁ, ঢোকো (প্রজ্ঞোনটি ফোংরোভদ ট্র ভজভটয ধতধযক্ত 

ংখ্যোয় প্রকোপূফ যক প্রকোধত ট্র ভজভটয ৩০০ কধ এ ধফবোভ  ট্রপ্রযভেয নুভযোধ) 

19  উভজরো ধনফ যোী ধপোয ................................ .... (কর) 

20  ট্রজরো ধক্ষো ধপোয............................................ (কর) 

21  উভজরো ভোধ্যধভক ধক্ষো ধপোয ..........................(কর) 

22  ধভিভ এনোধরি, কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো , ধক্ষো ভন্ত্রেোরয় (ভয়ফ োআভট প্রকোভয নুভযোধ) 

23  কোযী ট্রপ্রোিোভোয, কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো , ধক্ষো ভন্ত্রেোরয় (ভয়ফ োআভট প্রকোভয নুভযোধ) 
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েগরির জন্য নুরলরি (মজযষ্ঠিার র রত্তমি নয়): 

স্মোযক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪০.২২.০০২.২০-২২৪ তোধযিঃ 
০৮ িোয়ে ১৪২৭ 

২৩ নভবম্বয ২০২০ 

 

1  ভোননীয় ভন্ত্রীয একোন্ত ধচফ, ধক্ষো ভন্ত্রেোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো (ভোননীয় ভন্ত্রীয দয় ফ ধতয জন্য) 

2  ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয উভদষ্টো (ধক্ষো, োভোধজক উন্নয়ন  যোজনীধত ধফলয়ক) এয একোন্ত ধচফ, প্রধোনভন্ত্রীয 

কোম যোরয়, ট্রতজ াঁ, ঢোকো ( ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয উভদষ্টোয দয় ফ ধতয জন্য) 

3  জোতীয় ংভদয ধক্ষো ভন্ত্রেোরয় ম্পকীত স্থোয়ী কধভটিয ভোননীয় বোধতয একোন্ত ধচফ, রভ নং ৭৬৫, 

ট্রযোি-৭ নথ য ভয়ষ্ট ব্লক, জোতীয় ংদ বফন, ট্রভয ফোংরো ন য, ঢোকো 

4  ভোননীয় উভন্ত্রীয একোন্ত ধচফ, ধক্ষো ভন্ত্রেোরয়, ফোংরোভদ ধচফোরয়, ঢোকো (ভোননীয় উভন্ত্রীয দয় ফ ধতয জন্য) 

5  ধচভফয একোন্ত ধচফ, কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো , ধক্ষো ভন্ত্রেোরয় (ধচফ ভভোদভয়য দয় ফ ধতয জন্য) 

6  ধপ কধ। 
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িরররিষ্ট-'ক' 

১. প্ররিষ্ঠান রনে যাচমন ব ৌমগারলক দূরত্ব : 
 

প্ররিষ্ঠামনর িরণ এলাকা দুরত্ব 

এসএসরস (ম ামকিনাল) আনরিটিউে 
রসটি কমি যামরিন/ বিৌরস া ২ রক. র  

 িস্বল 3 রক. র  

োরিল (ব ামকিনাল)  াদ্রাসা 

রসটি কমি যামরিন/ বিৌরস া ২ রক. র  

 িস্বল 3 রক. র  

এআচএসরস (ব ামকিনাল)  আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন/ বিৌরস া ২ রক. র  

 িস্বল 3 রক. র  

এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) 

আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন/ বিৌরস া ২ রক. র  

 িস্বল 3 রক. র  

রিমলা া আন এরিকালচার আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন/ বিৌরস া ৩ রক. র  

 িস্বল 10 রক. র  

রিমলা া আন রিিাররজ আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন/ বিৌরস া ৩ রক. র  

 িস্বল 10 রক. র  

 
২. প্ররিষ্ঠান রনে যাচমন জনসংখ্যা : 
 

প্ররিষ্ঠামনর প্রকৃরি প্রোপ্যতো 

এসএসরস (ম ামকিনাল) আনরিটিউে ফ যভল অদভশুভোধযয োভথ প্রধতফৎভযয জনংখ্যো বৃধেয 

োযভক ধফভফচনোয় ধনভয় প্রধতষ্ঠোভনয প্রোপ্যতোয ধফলয়টি ধনধিত 

কযভত ভফ। 

 

োয ফোড়, চযোঞ্চর এফং োফ যতয এরোকোয জনংখ্যোভক 

ধফভফচনোয় ধনভয় ঐ কর এরোকোয জন্য অরোদোবোভফ 

প্রধতষ্ঠোভনয প্রোপ্যতো ধনধ যোযে কযভত ভফ। 

 

এ ধফলভয় কোধয ধয  ভোদ্রোো ধক্ষো ধফবো  কর্তযক যফতীভত 

জোধযকৃত ধনভদ যনোয অভরোভক প্রোপ্যতো ধনধ যোধযত ভফ। এফং 

উক্ত ধনভদ যনো নীধতভোরোয ং ধভভফ ধফভফধচত ভফ। 

তয থোভক ট্রম, উধযউক্ত ভভত ধনভদ যনো জোধযয পুফ য ম যন্ত 

ফ যভল অদভশুভোধযয োভথ প্রধতফৎভযয জনংখ্যোয বৃধেয 

োযভক ধফভফচনোয় ধনভয় এরোকোধবধিক প্রধতষ্ঠোভনয প্রোপ্যতো 

ধনধ যোযভেয কোম যক্রভ চরভোন থোকভফ। 

োরিল (ব ামকিনাল)  াদ্রাসা 

এআচএসরস (ব ামকিনাল)  

আনরিটিউে 

এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা) 

আনরিটিউে 

রিমলা া আন এরিকালচার আনরিটিউে 

রিমলা া আন রিিাররজ আনরিটিউে 
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িরররিষ্ট-'ি' 

এ রি প্রারপ্তর জন্য রনি যাররি রিক্ষােী সংখ্যা 

 

রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামনর িরন 

ঞ্চল সহরিক্ষা  শুধু োলক 

প্ররিষ্ঠামনর জন্য 
শুধু োরলকামের জন্য 

এসএসরস 

(ম ামকিনাল) 

আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন প্ররি বেমি 4০ জন প্ররি বেমি 4০ জন 

বিৌর এলাকা প্ররি বেমি ৩৬ জন প্ররি বেমি ৩৬ জন 

 িস্ব প্ররি বেমি ৩২ জন প্ররি বেমি ৩২ জন 

োরিল 

(ব ামকিনাল) 

 াদ্রাসা 

রসটি কমি যামরিন প্ররি বেমি 4০ জন প্ররি বেমি 4০ জন 

বিৌর এলাকা প্ররি বেমি ৩৬ জন প্ররি বেমি ৩৬ জন 

 িস্বল প্ররি বেমি ৩২ জন প্ররি বেমি ৩২ জন 

এআচএসরস 

(ব ামকিনাল)  

আনরিটিউে 

রসটি বি যামরিন প্ররি বেমি 4০ জন প্ররি বেমি 4০ জন 

বিৌর এলাকা প্ররি বেমি ৩৬ জন প্ররি বেমি ৩৬ জন 

 িস্বল প্ররি বেমি ৩২ জন প্ররি বেমি ৩২ জন 

এআচএসরস 

(ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা) 

আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন প্ররি বেিালাআমজিমন 4০ জন প্ররি বেিালাআমজিমন 4০ জন 

বিৌর এলাকা প্ররি বেিালাআমজিমন ৩৬ জন প্ররি বেিালাআমজিমন ৩৬ জন 

 িস্বল প্ররি বেিালাআমজিমন ৩২ জন প্ররি বেিালাআমজিমন ৩২ জন 

রিমলা া আন 

এরিকালচার 

আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন প্ররি বকামস য 4০ জন প্ররি বকামস য 4০ জন 

বিৌর এলাকা প্ররি বকামস য ৩৬ জন প্ররি বকামস য ৩৬ জন 

 িস্বল প্ররি বকামস য ৩২ জন প্ররি বকামস য ৩২ জন 

রিমলা া আন 

রিিাররজ 

আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন প্ররি বকামস য 4০ জন প্ররি বকামস য 4০ জন 

বিৌর এলাকা প্ররি বকামস য ৩৬ জন প্ররি বকামস য ৩৬ জন 

 িস্বল প্ররি বকামস য ৩২ জন প্ররি বকামস য ৩২ জন 
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িরররিষ্ট-গ 

এ রি প্রারপ্তর বক্ষমত্র িােরলক িরীক্ষায় রনি যাররি িলািল 

 

িােরলক িরীক্ষার না  ঞ্চল িরীক্ষােীর ন্যযনি  সংখ্যা িামির 

ন্যযনি  হার 

এসএসরস (ম ামকিনাল) 

আনরিটিউে 

রসটি কমি যামরিন প্ররি বেমি ২৪ জন  ৭০% 

বিৌর এলাকা প্ররি বেমি ২০ জন  ৬০% 

 িস্ব প্ররি বেমি ১৮ জন  ৫৫% 

োরিল (ব ামকিনাল) 

 াদ্রাসা 

রসটি কমি যামরিন প্ররি বেমি ২৪ জন  ৭০% 

বিৌর এলাকা প্ররি বেমি ২০ জন  ৬০% 

 িস্বল প্ররি বেমি ১৮ জন  ৫৫% 

এআচএসরস (ব ামকিনাল)  

আনরিটিউে 

    ক         প্ররি বেিালাআমজিমন ২৪ জন ৬৫% 

     এ  ক  প্ররি বেিালাআমজিমন ২০ জ  ৫৫% 

 িস্বল প্ররি বেিালাআমজিমন ১৮ জন ৫০% 

এআচএসরস (ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা) আনরিটিউে 

    ক         প্ররি বেিালাআমজিমন ২৪ জন ৬৫% 

     এ  ক  প্ররি বেিালাআমজিমন ২০ জ  ৫৫% 

 িস্বল প্ররি বেিালাআমজিমন ১৮ জন ৫০% 

রিমলা া আন এরিকালচার 

আনরিটিউে 

    ক         প্ররি বকামস য ২৪ জন ৬০% 

     এ  ক  প্ররি বকামস য ২০ জ  ৫০% 

 িস্বল প্ররি বকামস য ১৮ জন ৪৫% 

রিমলা া আন রিিাররজ 

আনরিটিউে 

    ক         প্ররি বকামস য ২৪ জন ৬০% 

     এ  ক  প্ররি বকামস য ২০ জ  ৫০% 

 িস্বল প্ররি বকামস য ১৮ জন ৪৫% 
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িরররিষ্ট-" " 

বেসরকারর কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠামনর রিক্ষক  ক যচারীমের জন্য রনময়াগ-বর্াগ্যিা  বেিন বেল 

 

১) এসএসরস (ম ামকিনাল) আনরিটিউে/ োরিল ব ামকিনাল  াদ্রাসা: 

 

   ক          

রনময়াগ বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

১ সুিাররনমেনমিন্ট 
 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো আনরিটিউে হমি 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং ো রেএসরস-আন-

বেকরনকযাল এডুমকিন এ 2য়  বশ্ররণ 

/স  ামনর রসরজরিএ। েো 

 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি ১  রে ামগ 

(স  ান রসরজরিএ) রিমলা া-আন-

আরঞ্জরনয়াররং/রিমলা া আন ব ামকিনাল 

এডুমকিন/কৃরি রিমলা া(রিন েো চার 

েছর ব য়ােী)। েো 

 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় বেমক রেজ্ঞান 

রে ামগ ন্যযন ২য়  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািকসহ স্বীকৃি বোি য হমি 

ন্যািনাল বেকরনকযাল ব ামকিনাল 

বকায়ারলরিমকিন বে য়াকয 

(NTVQF) বলমেল-২ উত্তীণ য। 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং 

িামির ির রিল্প 

কারিানায় 2 েৎসমরর 

োস্তে র জ্ঞিা  

কাররগরর রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন  রিক্ষক 

রহমসমে 3 েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিা 

সহ ব াে 05 েৎসমরর 

োস্তে র জ্ঞিা। 
েো 
রিমলা া আন- 

আরঞ্জরনয়াররং এর বক্ষমত্র 

সরকার স্বীকৃি কাররগরর 

/ম ামকিনাল রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন   রিক্ষক 

রহমসমে 10 েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিা। 

েো  

রিল্প কারিানায় ন্যযন 3 

(রিন) েৎসমরর 

র জ্ঞিা এেং কাররগরর 

/ম ামকিনাল রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন   রিক্ষক 

রহমসমে 7 েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিাসহ 

ব াে 10 (েি) েৎসমরর 

োস্তে র জ্ঞিা। 

 
েো 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় 

বেমক স্দািকসহ  

NTVQF বলমেল-II বি 
উত্তীণ যমের বক্ষমত্র 

কাররগরর/ম ামকিনাল 

রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন   রিক্ষক 

বিি-৭ 

২৯০০০-

৬৩৪১০/- 
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   ক          

রনময়াগ বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

রহমসমে ন্যযন ১০ 

েৎসমরর  রিক্ষকিার 

র জ্ঞিা। 

১ (ক) সহকারী 

সুিাররনমেনমিন্ট 

 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো আনরিটিউে হমি 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং ো রেএসরস-আন-

বেকরনকযাল এডুমকিন এ 2য়  বশ্ররণ 

/স  ামনর রসরজরিএ। েো 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি ১  রে ামগ 

(স  ান রসরজরিএ) রিমলা া-আন-

আরঞ্জরনয়াররং/রিমলা া আন ব ামকিনাল 

এডুমকিন/কৃরি রিমলা া(রিন েো চার 

েছর ব য়ােী)। েো 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় বেমক রেজ্ঞান 

রে ামগ ন্যযন ২য়  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািকসহ স্বীকৃি বোি য হমি 

ন্যািনাল বেকরনকযাল ব ামকিনাল 

বকায়ারলরিমকিন বে য়াকয 

(NTVQF) বলমেল-২ উত্তীণ য। 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং 

িামির ির কাররগরর 

রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন 

এ রিভুক্ত রিক্ষক 

রহমসমে 3 েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিা। 

েো 

রিমলা া আন- 

আরঞ্জরনয়াররং এর বক্ষমত্র 

সরকার স্বীকৃি কাররগরর 

/ম ামকিনাল রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন এ রিভুক্ত  

রিক্ষক রহমসমে ৭ 

েৎসমরর রিক্ষকিার 

র জ্ঞিা। েো 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় 

বেমক স্দািকসহ  

NTVQF বলমেল-২ বি 

উত্তীণ যমের বক্ষমত্র 

কাররগরর/ম ামকিনাল 

রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন 

এ রিভুক্ত  রিক্ষক 

রহমসমে ন্যযন ৭ 

েৎসমরর  রিক্ষকিার 

র জ্ঞিা। 

বিি-৮ 

২৩০০০-

৫৫৪৭০/- 

2 বেি আনোক্টর 
 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি সংরিষ্ট 

বেকমনালরজমি ন্যযনি  ২য় রে ামগ 

(স  ান রসরজরিএ) রিমলা া-আন-

আরঞ্জরনয়াররং/রিমলা া-আন-বেকরনকযাল 

এডুমকিন/ রিমলা া- আন ব ামকিনাল 

এডুমকিন/ কৃরি রিমলা া (রিন েো 

চার েছর ব য়ােী) ।   

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য়  বশ্ররণ /স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 
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   ক          

রনময়াগ বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

 কোযী ধক্ষক    

3 কোযী রিক্ষক 

(োংলা) 

 

(১) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি স্দািক 

ির্ যাময় 300 নম্বমরর োংলাসহ  ২য়  

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) স্দািক 

রিরি/স  ান  রেএি ২য় বশ্ররণ ।েো 

 
(২) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি স্দািক 

ির্ যাময় 300 নম্বমরর োংলাসহ  ২য়  

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) স্দািক 

রিরি/স  ান। 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য়  বশ্ররণ /স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 

৪ কোযী রিক্ষক 

(আংমররজ) 

 

(১) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি স্দািক 

ির্ যাময় 300 নম্বমরর আংমররজসহ  ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) স্দািক 

রিরি/স  ান  রেএি ২য় বশ্ররণ।েো 

 
(২) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি স্দািক 

ির্ যাময় 300 নম্বমরর আংমররজসহ  ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) স্দািক 

রিরি/স  ান। 

 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 

৫ কোযী রিক্ষক 

(সা ারজক রেজ্ঞান) 

 
 

(১) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি স াজ 

রেজ্ঞান রেিময় ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািক রিরি/স  ান   

রেএি ২য় বশ্ররণ । েো 

 
(২) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি স াজ 

রেজ্ঞান রেিময় ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািক রিরি/স  ান  েরণ যি 

সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
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   ক          

রনময়াগ বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

৬ কোযী 

রিক্ষক(গরণি) 
 

(১) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রেজ্ঞান িািায় গরণি রেিয়সহ  ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ)  স্দািক 

রিরি/স  ান   রেএি ২য় বশ্ররণ। 

েো 
(২) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রেজ্ঞান িািায় গরণি রেিয়সহ  ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ)  স্দািক 

রিরি/স  ান  । 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 

৭ কোযী রিক্ষক 

(িোে য রেজ্ঞান) 
 

 (১) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

িোে য রেজ্ঞান রেিয়সহ  ২য় বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ)  স্দািক 

রিরি/স  ান   রেএি ২য় বশ্ররণ। 

েো 
 (২) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

িোে য রেজ্ঞান রেিয়সহ  ২য় বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ)  স্দািক 

রিরি/স  ান  । 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 

৮ কোযী রিক্ষক 

(রসায়ন ) 
 

 (১) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রসায়ন  রেিয়সহ  ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািক রিরি/স  ান    

রেএি ২য় বশ্ররণ।েো 

 
 (২) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রসায়ন  রেিয়সহ  ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািক রিরি/স  ান । 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 



পৃষ্ঠা-27 

 

   ক          

রনময়াগ বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

৯ কোযী রিক্ষক 

(কৃরি) 
 

(১) স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি রেএসরস 

আন কৃরি/কৃরি ে যনীরি/ ৎস্য /প্রাণী 

রচরকৎসা  উৎিােন/কৃরি 

প্রমকৌিল/িশুিালন/রির এ /মৃরত্তকা 

রেজ্ঞান রেিময় 2য় বশ্ররণর(স  ান 

রসরজরিএ)স্দািক রিরি। েো 

 

(২) 03 (রিন) ো 04 (চার) েৎসর 

ব য়ারে কৃরি রিমলা ায় 2য় রে াগ ো 

স  ান রজরিএ। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 

১০ কোযী রিক্ষক 
(িরীর চচ যা) 

(১) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) স্দািক রিরি 

এেং সরকার স্বীকৃি প্ররিষ্ঠান হমি 

রিরজকযাল এডুমকিন এ  রিমলা া 

েো ২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

রেরিএি। েো 

 
(২) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো 

আনরিটিউে হমি ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািকসহ জুরনয়র রিমলা া/ 

রিরজকযাল এডুমকিন প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত।  

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

(২) বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 

১১ কোযী 

রিক্ষক(ি য  

ননরিক রিক্ষা) 

1। আসলা  িম যর বক্ষমত্র- 

    ন্যযনি  2য় বশ্ররণর িারজল রিরি 

2। রহন্দু িম যর বক্ষমত্র- 

     উিারি রিরি/সংস্কৃি রেিয়সহ 2য়   

     বশ্ররণর স্দািক রিরি   

3। বেৌদ্ধ িম যর বক্ষমত্র- 

     িারল রেিয়সহ স্দািক রিরি  

4। রিিিম যর বক্ষমত্র- 

    রেলরজকযাল বকাস য সম্পিকরণসহ  

    2য় বশ্ররণর স্দািক রিরি  

 

স ি রিক্ষা জীেমন বর্ বকান 1টি 3য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

(১) বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

(২য় বশ্ররণর 

রেএি 

প্ররিক্ষণ 

োকমল) 

 
(২)বিি-১১ 

১২৫০০-

৩০২৩০/- 
 



পৃষ্ঠা-28 

 

   ক          

রনময়াগ বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

১২ 

 

 

 

 

করম্পউোর প্রেি যক 
 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি করম্পউোর 

বেকমনালরজমি রিমলা া-আন-

আরঞ্জরনয়াররং ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ)।   

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

১৩ সহকারী 

িন্থাগাররক 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় 

রে ামগ িন্থাগার  িথ্য রেজ্ঞান 

রেিয়সহ স্দািক রিরি/স  ান। েো 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর 

স্দািক রিরি/ স  ানসহ িন্থাগার 

রেজ্ঞামন রিমলা া।  

েরণ যি সে যমিি রিরিব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

১৪ রিস কোযী -

কা -করম্পউোর 

িামরের 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস 

(ম াক)/এআচএসরস (রেএ )। েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস ২য় 

রে াগ (স  ান রসরজরিএ) এেং স্বীকৃি 

বোি য হমি ন্যযনি  ৬(ছয়)  ামসর 

করম্পউোর রেিময় প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

১৫ ল্যাে 

এযারসসমেন্ট/িি 

এযারসসমেন্ট/ 

করম্পউোর ল্যাে 

এযারসসমেন্ট 

ল্যাে 

এযারসসমেন্ট/িি 

এযারসসমেন্ট/ 

করম্পউোর ল্যাে 

এযারসসমেন্ট 

 বকান স্বীকৃি বোি য হমি সংরিষ্ট বেমি 

এআচএসরস (ম ামকিনাল) / (ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা) ২য় রে াগ(স  ান 

রসরজরিএ) ।  
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে।  

 

 িমে উরিরিি বর্াগ্যিাসম্পি  প্রােী না 

িায়া বগমল  সংরিষ্ট বেমি এসএসরস 

(ম ামকিনাল) ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ)  রেমেচনা করা র্ামে এেং 

একিাি নীমচর বিমি বেিন প্রাপ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

 



পৃষ্ঠা-29 

 

   ক          

রনময়াগ বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

১৬ রেজ্ঞান ল্যাে 

এরসসমেন্ট 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এসএসরস 

(ম ামকিনাল) ো োরিল (ম ামকিনাল) 

ো এসএসরস (রেজ্ঞান)-এ ২য় রে াগ 

(স  ান রসরজরিএ) । 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৮ 

৮৮০০-

২১৩১০/- 

1৭ ননি প্রহরী বজএসরস/মজরিরস/স  ান। নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

১৮ িররেিিা ক ী বজএসরস/মজরিরস/স  ান। নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

১৯ অয়া বজএসরস/মজরিরস/স  ান। নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

 



পৃষ্ঠা-30 

 

২) এআচএসরস (ম ামকিনাল) কমলজ/ আনরিটিউে :  

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
১ ধ্যক্ষ 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো 

আনরিটিউে হমি রেএসরস 

আরঞ্জরনয়াররং ো স  ামনর রেএসরস 

আন-বেকরনকযাল এডুমকিন 2য় 

বশ্ররণ/স  ামনর রসরজরিএ। েো 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি ১  রে ামগ 

(স  ান রসরজরিএ) রিমলা া আন 

আরঞ্জরনয়াররং/রিমলা া আন 

ব ামকিনাল এডুমকিন/স  ান। 

স্বীকৃি  াধ্যর মকাত্তর 

কাররগরর /ম ামকিনাল 

রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন চীি-

আিোক্টর ো িদুর্ধ্যিমে 

ন্যযন ০5(িাঁচ) 

েৎসমরর রিক্ষকিার 

র জ্ঞিাসহ ন্যযন 

ব াে ১0 (েি) েৎসমরর 

র জ্ঞিা।  

েো 
1  বশ্ররণর রিমলা া 

আরঞ্জরনয়াররং এর বক্ষমত্র 

স্বীকৃি  াধ্যর কমকাত্তর 

কাররগরর  

ব ামকিনাল রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন চীি-

আিোক্টর িমে ন্যযন 

5(িাঁচ) েৎসমরর 

র জ্ঞিাসহ 15 

(িমনর) েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিা। 
 

বিি-৫ 

৪৩০০০-

৬৯৮৫০/- 

২ চীি-আিোক্টর (বেক/ 

ননমেক) 

ক) বেক: বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় 

ো আনরিটিউে হমি সংরিষ্ট রেিময় 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং ো স  ামনর 

রেএসরস আন-বেকরনকযাল এডুমকিন 

2য় বশ্ররণ/স  ামনর রসরজরিএ। 

েো 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ১  রে ামগ (স  ান 

রসরজরিএ) রিমলা া আন 

আরঞ্জরনয়াররং/রিমলা া আন 

ব ামকিনাল এডুমকিন/স  ান। 

ি) নন-বেক: বকান স্বীকৃি 

রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট রেিময় ৪ 

েছর ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/স  ান। 

েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

সংরিষ্ট রেিময় 03(রিন) েছর 

ক) চীি-আিোক্টর বেক: 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং 

এর বক্ষমত্র স্বীকৃি 

 াধ্যর মকাত্তর কাররগরর 

/ম ামকিনাল রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন আিোক্টর 

িমে ন্যযন ০5(িাঁচ) 

েৎসমরর রিক্ষকিার 

র জ্ঞিা। 

েো 
1  বশ্ররণর রিমলা া 

আরঞ্জরনয়াররং এর বক্ষমত্র 

স্বীকৃি  াধ্যর মকাত্তর 

কাররগরর  

ব ামকিনাল রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন আিোক্টর 

িমে ন্যযন ১0(েি) 

েৎসমরর র জ্ঞিাসহ 

বিি-৬ 

৩৫৫০০-

৬৭০১০/- 



পৃষ্ঠা-31 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

সংরিষ্ট রেিয়সহ  স্দািক  সংরিষ্ট 

রেিময় 1  বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে।  

রিক্ষকিার র জ্ঞিা। 

 

 

ি) চীি-আিোক্টর নন-

বেক: স্বীকৃি 

 াধ্যর মকাত্তর কাররগরর 

/ম ামকিনাল রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন আিোক্টর নন-

বেক িমে ন্যযন 

০5(িাঁচ) েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিা। 
 

৩ আনোক্টর (মেক) 

 

ক) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো 

আনরিটিউে হমি সংরিষ্ট রেিময় 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং ো স  ামনর 

রেএসরস বেকরনকযাল এডুমকিন 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি  সংরিষ্ট 

রেিময় ১  রে ামগ (স  ান 

রসরজরিএ)  রিমলা া আন 

আরঞ্জরনয়াররং/ রিমলা া আন 

ব ামকিনাল এডুমকিন/স  ান। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

রিমলা া -আন 

আরঞ্জরনয়াররং এর বক্ষমত্র 

স্বীকৃি  াধ্যর মকাত্তর 

কাররগরর  রিক্ষা 

প্ররিষ্ঠামন জুরনয়র 

আনোক্টর (মেক) িমে 

৫(িাঁচ) েৎসমরর 

র জ্ঞিা। 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

আনোক্টর (নন-বেক) 
৪ আিোক্টর (োংলা) 

 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিময় 03(রিন) েছর ব য়ােী 

নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিয়সহ  স্দািক  োংলা 

রেিময় 1  বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 



পৃষ্ঠা-32 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

৫ আিোক্টর (আংমররজ) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিময় 03(রিন) েছর 

ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ)  স্দািমকাত্তর 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিয়সহ  স্দািক  

আংমররজ রেিময় 1  বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ)  স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

৬ আিোক্টর (গরণি) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি রেিময় 03(রিন) েছর ব য়ােী 

নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ)  স্দািমকাত্তর 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি রেিয়সহ  স্দািক  গরণি 

রেিময় 1  বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

৭ আিোক্টর (িোে য 

রেজ্ঞান) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

িোে য রেজ্ঞান রেিময় ৪ েছর ব য়ােী 

২য় বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 



পৃষ্ঠা-33 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

িোে য রেজ্ঞান রেিময়  03(রিন) েছর 

ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো  

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

িোে য রেজ্ঞান রেিয়সহ স্দািক  

িোে য রেজ্ঞান রেিময় 1  বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য)  
 

৮ আিোক্টর (রসায়ন ) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রসায়ন  রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রসায়ন  রেিময়  03(রিন) েছর 

ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো  
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় রসায়ন  

রেিয়সহ স্দািক  রসায়ন  রেিময় 

1  বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি/স  ান।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

 
 

৯ জুরনয়র আনোক্টর 

(মেক) 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি সংরিষ্ট 

বেকমনামলারজমি ১  রে ামগ (স  ান 

রসরজরিএ) রিমলা া-আন-আরঞ্জরনয়াররং/ 

রিমলা া আন ব ামকিনাল এডুমকিন।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যরিি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 
 



পৃষ্ঠা-34 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
১০ জুরনয়র আনোক্টর (নন-বেক) 

ক) জুরনয়র আিোক্টর 

(োংলা) 

 
 

ক) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
ি) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিময়  ২য় বশ্ররণর নাস য 

রিরি সহ ২য় বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো  
গ) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় োংলা 

রেিয়সহ  স্দািক  1  বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) োংলা রেিময় 

স্দািমকাত্তর রিরি/স  ান।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যরিি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 
 

ি) জুরনয়র আিোক্টর 

(আংমররজ) 

 

ক) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
ি) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিময়  ২য় বশ্ররণর নাস য 

রিরি সহ ২য় বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো  
গ) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় 

আংমররজ রেিয়সহ  স্দািক  1  

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) 

আংমররজ রেিময় স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যরিি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

 
নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 

গ) জুরনয়র আিোক্টর 

(গরণি) 

 
 

ক) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 



পৃষ্ঠা-35 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
ি) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি রেিময়  ২য় বশ্ররণর নাস য 

রিরি সহ ২য় বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো  
গ) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় গরণি 

রেিয়সহ স্দািক  1  বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) গরণি রেিময় 

স্দািমকাত্তর রিরি/স  ান।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যরিি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

 
 

 ) জুরনয়র আিোক্টর 

(িোে য রেজ্ঞান) 

 

ক) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

িোে য রেজ্ঞান রেিময় ৪ েছর ব য়ােী 

২য় বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) 

নাস য রিরি/স  ান। েো 
ি) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

িোে য রেজ্ঞান রেিময়  নাস য রিরি 

সহ ২য় বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো  

গ) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় িোে য 

রেজ্ঞান রেিয়সহ স্দািক  1  

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) িোে য 

রেজ্ঞান রেিময় স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যরিি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 
 

 ঙ) জুরনয়র আিোক্টর 

(রসায়ন ) 

 

ক) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রসায়ন  রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
ি) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রসায়ন  রেিময়  নাস য রিরি সহ ২য় 

বশ্ররণর (স  ামনর রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি/স  ান। 
েো  
গ) বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় রসায়ন  

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 
 



পৃষ্ঠা-36 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
রেিয়সহ স্দািক  1  বশ্ররণর 

(স  ামনর রসরজরিএ) রসায়ন  

রেিময় স্দািমকাত্তর রিরি/স  ান।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যরিি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

১১ জুরনয়র আিোক্টর 

(িরীরচচ যা) 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরিসহ রিরজকযাল 

এডুমকিন এ রিমলা া েো ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) রেরিএি।  
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 
 

১২ করম্পউোর প্রেি যক 

 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি করম্পউোর 

বেকমনালরজমি রিমলা া-আন-

আরঞ্জরনয়াররং ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ)।   

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

১৩ সহকারী িন্থাগাররক বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় 

রে ামগ িন্থাগার  িথ্য রেজ্ঞান 

রেিয়সহ স্দািক রিরি/স  ান। 

েো 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর 

স্দািক রিরি/ স  ানসহ িন্থাগার 

রেজ্ঞামন রিমলা া।  

েরণ যি সে যমিি রিরিব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

১৪ রিস কোযী -কা -

রহসাে সহকারী 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

এআচএসরস(ম াক)/এআচএসরস(রেএ ) 
েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস 

(ব্যেসায় রিক্ষা) ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ) এেং স্বীকৃি বোি য হমি 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 



পৃষ্ঠা-37 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
ন্যযনি  ৬(ছয়)  ামসর করম্পউোর 

রেিময় প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

১৫ রনন ান কোযী -

কা -করম্পউোর 

িামরের 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

এআচএসরস(ম াক)/এআচএসরস(রেএ ) 
েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস 

২য় রে াগ (স  ান রসরজরিএ) এেং 

স্বীকৃি বোি য হমি ন্যযনি  ৬(ছয়) 

 ামসর করম্পউোর রেিময় প্ররিক্ষণ 

প্রাপ্ত। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

১৬ ল্যাে এযারসসমেন্ট/িি 

এযারসসমেন্ট/করম্পউোর 

ল্যাে এযারসসমেন্ট 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি সংরিষ্ট বেমি 

এআচএসরস (ম ামকিনাল) / (ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা) ২য় রে াগ(স  ান 

রসরজরিএ) ।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

 

 

১৭ রেজ্ঞান ল্যাে এরসসমেন্ট বকান স্বীকৃি বোি য হমি এসএসরস 

(ম ামকিনাল) ো োরিল 

(ম ামকিনাল) ো এসএসরস 

(রেজ্ঞান)-এ ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ) । 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৮ 

৮৮০০-

২১৩১০/- 

১৮ ননি প্রহরী বজএসরস/মজরিরস/স  ান। নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

1৯ িররেিিা ক ী বজএসরস/মজরিরস/স  ান। নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 



পৃষ্ঠা-38 

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 
২০ অয়া বজএসরস/মজরিরস/স  ান। নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের 

আনমিক্সিারীমের জন্য 

েয়সসী া রিরেলমর্াগ্য) 

 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

 

০৩. এআচএসরস (ব্যেসায় ব্যেস্থািনা)  কমলজ/আনরিটিউে : 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
১ ধ্যক্ষ 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো 

আনরিটিউে হমি রেএসরস 

আরঞ্জরনয়াররং ো স  ামনর রিরি 

ো রেএসরস আন-বেকরনকযাল 

এডুমকিন এ 2য় বশ্ররণ/স  ামনর 

রসরজরিএ। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ৪ 

েছর ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/ 

স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

03(রিন) েছর ব য়ােী নাস য 

রিরিসহ ২য় বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ)  স্দািমকাত্তর রিরি। 
েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

স্দািক  1  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি ১  

রে ামগ (স  ান রসরজরিএ) 

রিমলা া আন আরঞ্জরনয়াররং/ 

রিমলা া আন ব ামকিনাল 

এডুমকিন/স  ান। 
 

বকান স্বীকৃি কাররগরর 

রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন 

আিোক্টর/প্র ািক ো 

িদুর্ধ্য িমে  রিক্ষক 

রহমসমে ১2(োর) েছমরর 

রিক্ষকিা 

/প্রিাসরনক র জ্ঞিা। 

েো 
কাররগরর ব ামকিনাল 

আনরিটিউমে 

সুিাররনমেনমিন্ট িমে 

আনমিক্সিারী রহমসমে ৭ 

েছমরর র জ্ঞিা। 
েো 

উচ্চ  াধ্যর ক ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা আনরিটিউে/ 

কাররগরর রিমলা া 

আনরিটিউে  হমি প্র ািক 

ো িদুর্ধ্য  িমে 

আনমিক্সিারী রিক্ষক 

রহমসমে ১2(োর) েছমরর 

রিক্ষকিা/প্রিাসরনক 

র জ্ঞিা। 

 

বিি-৫ 

৪৩০০০-

৬৯৮৫০/- 

2 বজযষ্ঠ প্র ািক 

(রেমিি/ 

সািারণ) 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো 

আনরিটিউে হমি সংরিষ্ট রেিময় 

রেএসরস আরঞ্জরনয়াররং ো 

স  ামনর রিরি ো রেএসরস আন-

বেকরনকযাল এডুমকিন এর 2য় 

বশ্ররণ (স  ামনর রসরজরিএ)। 

েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ৪ 

প্র ািক িমে  রহমসমে 

08(অে) েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিা। 

বিি-৬ 

৩৫৫০০-

৬৭০১০/- 



পৃষ্ঠা-39 

 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
েছর ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/ 

স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

03(রিন) েছর ব য়ােী নাস য 

রিরিসহ ২য় বশ্ররণর (স  ামনর 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর রিরি। 
েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

স্দািক  1  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। েো 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি ১  

রে ামগ (স  ান রসরজরিএ) 

রিমলা া আন আরঞ্জরনয়াররং 

/রিমলা া-আন- ব ামকিনাল 

এডুমকিন/স  ান। 
 

৩ প্র ািক 

(করম্পউোর 

িামরিন ) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় ো 

আনরিটিউে হমি করম্পউোর 

সাআি ো আরঞ্জরনয়াররং ো 

স  ামনর রিরি ো রেএসরস আন-

বেকরনকযাল এডুমকিন এ 2য় 

বশ্ররণ/স  ামনর রসরজরিএ। েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

করম্পউোর বেকমনালরজমি ১  

রে ামগ (স  ান রসরজরিএ) 

রিমলা া আন আরঞ্জরনয়াররং / 

রিমলা া আন ব ামকিনাল 

এডুমকিন / স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

করম্পউোর 

বেকমনালরজমি রিমলা া  

আন আরঞ্জরনয়াররং এর 

বক্ষমত্র করম্পউোর রেিময় 

রনেন্ধনিারী রিক্ষক 

রহমসমে রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন 

ন্যযন ৫ (িাঁচ) েৎসমরর 

রিক্ষকিার র জ্ঞিার ির 

প্র ািক (করম্পউোর 

িামরিন) িমে রনেন্ধন 

িরীক্ষায় িাি হমি হমে। 

 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 



পৃষ্ঠা-40 

 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
৪ প্র ািক 

(রহসাে রক্ষণ) 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রহসােরেজ্ঞান রেিময় ৪ েছর 

ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/স  ান। 
েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রহসােরেজ্ঞান রেিময় 03(রিন) 

েছর ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

রহসােরেজ্ঞান রেিয়সহ  স্দািক  

রহসােরেজ্ঞান রেিময় 1  বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

 

 

 

 

 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

৫ প্র ািক (ব্যাংরকং) 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োরণরজযক রেিময় ৪ েছর ব য়ােী 

২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োরণরজযক  রেিময় 03(রিন) 

েছর ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োরণরজযক  রেিময়  স্দািক   1  

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 



পৃষ্ঠা-41 

 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
৬ প্র ািক 

(উমদ্যাক্তা উিয়ন) 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

ব্যেস্থািনা রেিময় ৪ েছর ব য়ােী 

২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

ব্যেস্থািনা  রেিময় 03(রিন) 

েছর ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

ব্যেস্থািনা রেিয়সহ  স্দািক  

ব্যেস্থািনা রেিময় 1  বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

৭ প্র ািক (োংলা) 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিময় 03(রিন) েছর 

ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

োংলা রেিয়সহ  স্দািক  1  

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) োংলা 

রেিময় স্দািমকাত্তর রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 



পৃষ্ঠা-42 

 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
৮ প্র ািক 

(আংমররজ) 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিময় ৪ েছর ব য়ােী 

২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিময় 03(রিন) েছর 

ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

আংমররজ রেিয়সহ  স্দািক  1  

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

আংমররজ রেিময় স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

৯ প্র ািক 

(ব্যেস্থািনা) 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

ব্যেস্থািনা রেিময় ৪ েছর ব য়ােী 

২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

ব্যেস্থািনা  রেিময় 03(রিন) 

েছর ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

ব্যেস্থািনা রেিয়সহ  স্দািক  

ব্যেস্থািনা  রেিময় 1  বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 



পৃষ্ঠা-43 

 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
১০ প্র ািক 

(গরণি) 
 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) নাস য 

রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি  রেিময় 03(রিন) েছর 

ব য়ােী নাস য রিরিসহ ২য় বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর 

রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

গরণি রেিয়সহ  স্দািক  গরণি 

রেিময় 1  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ)  স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

১১ সহকারী রিক্ষক 

(িরীরচচ যা) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরিসহ রিরজকযাল 

এডুমকিন রিমলা া েো ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

রেরিএি। 

 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 

 

 

 

১২ করম্পউোর প্রেি যক 

 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

করম্পউোর বেকমনালরজমি 

রিমলা া-আন-আরঞ্জরনয়াররং ২য় 

রে াগ (স  ান রসরজরিএ)। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 
 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

১৩ সহকারী িন্থাগাররক বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি 

২য় রে ামগ িন্থাগার  িথ্য 

রেজ্ঞান রেিয়সহ স্দািক 

রিরি/স  ান। েো 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 



পৃষ্ঠা-44 

 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় 

বশ্ররণর স্দািক রিরি/ স  ানসহ 

িন্থাগার রেজ্ঞামন রিমলা া।  

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/ স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

১৪ রিস সহকারী-

কা -রহসাে 

সহকারী 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

এআচএসরস (ম াক)/এআচএসরস  

(রেএ ) 
েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

এআচএসরস (ব্যেসায় রিক্ষা) ২য় 

রে াগ (স  ান রসরজরিএ) এেং 

স্বীকৃি বোি য হমি ন্যযনি  ৬(ছয়) 

 ামসর করম্পউোর রেিময় 

প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০- 

২২৪৯০/- 

১৫ রিস সহকারী-

কা -করম্পউোর 

িামরের 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

এআচএসরস (ম াক)/ এআচএসরস 

(রেএ )। েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

এআচএসরস ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ) এেং স্বীকৃি বোি য হমি 

ন্যযনি  ৬(ছয়)  ামসর 

করম্পউোর রেিময় প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০- 

২২৪৯০/- 

১৬ করম্পউোর ল্যাে 

এযারসসমেন্ট 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি 

করম্পউোর বেমি এআচএসরস 

(ম ামকিনাল)/(ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা) ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ) । 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি 

রিক্ষা জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় 

বশ্ররণ/স  ান িহণমর্াগ্য হমে। 

ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০- 

  ২২৪৯০/- 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা-45 

 

ক্রর ক নং িমের না  
রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা  েয়স বেিনমেল 

(২০১৫) 
১৭ ননি প্রহরী বজএসরস/মজরিরস/স  ান। ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

১৮ িররেিিা ক ী বজএসরস/মজরিরস/স  ান। ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

১৯ অয়া বজএসরস/মজরিরস/স  ান। ন্যর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

 
৪) রিমলা া আন এরিকালচার আনরিটিউে :  

 

ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা বেিনমেল 

(২০১৫) 
১ ধ্যক্ষ 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর 

রেএসরস কৃরি/রির এ /িশু িালন/ 

 ৎস্য/কৃরি প্রমকৌিল/কৃরি ে যনীরি/মৃরত্তকা 

রেজ্ঞান। 

স্বীকৃি বকান কৃরি রিমলা া 

আনরিটিউে/ াধ্যর মকাত্তর 

কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন 

রসরনয়র আিোক্টর/চীি 

আিোক্টর িমে ন্যযন 

03(রিন) েছমরর 

র জ্ঞিাসহ ৯  বিি ো 

িদুর্ধ্য িমে সে যম াে ১৫ 

(িমনর) েৎসমরর চাকুররর 

র জ্ঞিা। 
 

বিি-৪ 

৫০০০০-

৭১২০০/- 

2 রসরনয়র 

আনোক্টর (মেক) 

 

 বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 
ক) রেএসরস (কৃরি) 
ি) রেএসরস (প্রাণী রচরকৎসা  উৎিােন) 
গ)  রেএসরস ( ৎস্য) 
 ) রেএসরস (কৃরি প্রমকৌিল)/স  ান। 

 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 
 

আনোক্টর (মেক) িমে 

ন্যযন ১০ (েি) েৎসমরর 

র জ্ঞিা। 

 
 

বিি-৬ 

৩৫৫০০-

৬৭০১০/- 
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ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা বেিনমেল 

(২০১৫) 

 
3 

আনোক্টর (মেক) 

: 
১)  কৃরি 

২) প্রারণ রচরকৎসা 

 উৎিােন 

৩)   ৎস্য 

৪) কৃরি 

প্রমকৌিল 

 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািক/স  ান।  

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

4 রসরনয়র 

আনোক্টর 
(নন-বেক) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় 03(রিন) েছর ব য়ােী নাস য 

রিরিসহ ২য় বশ্ররণর (স  ান/রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি।  
েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিয়সহ স্দািক  1  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) সংরিষ্ট  রেিময় স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

আনোক্টর (নন-বেক) িমে 

১০(েি) েৎসমরর 

র জ্ঞিা। 

 

বিি-৬ 

৩৫৫০০-

৬৭০১০/- 

5 আনোক্টর (নন-

বেক) 
1. োংলা 

2. আংমররজ 

3. গরণি, 

িররর রি  

িররসংখ্যান 

4. িোে য 
5. রসায়ন 

6. ব্যেস্থািনা 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় 03(রিন) েছর ব য়ােী নাস য 

রিরিসহ ২য় বশ্ররণর (স  ান/রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিয়সহ স্দািক  1  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) সংরিষ্ট  রেিময় স্দািমকাত্তর 

রিরি/স  ান। 

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 
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ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা বেিনমেল 

(২০১৫) 
6 কোযী 

প্ররিক্ষক 
(িরীর চচ যা) 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর রিরিসহ 

রিরজকযাল এডুমকিন রিমলা া েো ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) রেরিএি।  
 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 
 
 

7 করম্পউোর 

প্রেি যক 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি করম্পউোর 

বেকমনালরজমি রিমলা া-আন-আরঞ্জরনয়াররং 

২য় রে াগ (স  ান রসরজরিএ)।   

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

8 সহকারী 

িন্থাগাররক 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় রে ামগ 

িন্থাগার  িথ্য রেজ্ঞান রেিয়সহ স্দািক 

রিরি/স  ান। েো 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর স্দািক 

রিরি/ স  ানসহ িন্থাগার রেজ্ঞামন 

রিমলা া।  

েরণ যি সে যমিি রিরিব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

9 রিস কোযী 

-কা -রহসাে 

সহকারী 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস (ম াক) 

/এআচএসরস (রেএ ) েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস 

(ব্যেসায় রিক্ষা) ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ) এেং স্বীকৃি বোি য হমি ন্যযনি  

৬ (ছয়)  ামসর করম্পউোর রেিময় প্ররিক্ষণ 

প্রাপ্ত। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 
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ক্রর ক 

নং 
িমের না  

রনময়াগ-বর্াগ্যিা, র জ্ঞিা  বেিন বেল 

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা বেিনমেল 

(২০১৫) 
10 রিস কোযী 

-কা -

করম্পউোর 

িামরের 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস 

(ম াক)/এআচএসরস (রেএ ) েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস ২য় 

রে াগ (স  ান রসরজরিএ) এেং স্বীকৃি 

বোি য হমি ন্যযনি  ৬(ছয়)  ামসর 

করম্পউোর রেিময় প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

11 ল্যাে 

এযারসসমেন্ট/িি 

এযারসসমেন্ট/ 
করম্পউোর ল্যাে 

এযারসসমেন্ট 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি সংরিষ্ট বেমি 

এআচএসরস (ব ামকিনাল) / (ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা) ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ)। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

 

 

 

 
12 রেজ্ঞান ল্যাে 

এরসসমেন্ট 
 বকান স্বীকৃি বোি য হমি এসএসরস 

(ম ামকিনাল) ো োরিল (ম ামকিনাল) ো 

এসএসরস (রেজ্ঞান)-এ ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ)। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৮ 

৮৮০০-

২১৩১০/- 

১২ 

(ক) 
 ারল বজএসরস/মজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্স 

িারীমের জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

1৩ ননি প্রহরী 

বজএসরস /বজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

1৪ িররেিিা ক ী 

বজএসরস /বজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

1৫  অয়া 

বজএসরস /বজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 
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৫. রিমলা া আন রিিাররজ আনরষ্টটিউে: 

ক্রর ক িমের না  

     গ-      ,        ও          

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

১ ধ্যক্ষ 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর 

রেএসরস কৃরি/রির এ /িশু িালন/ 

 ৎস্য/কৃরি প্রমকৌিল। 

স্বীকৃি বকান কৃরি / ৎস্য 

রিমলা া 

আনরিটিউে/ াধ্যর মকাত্তর 

কাররগরর রিক্ষা প্ররিষ্ঠামন 

রসরনয়র আিোক্টর/চীি 

আিোক্টর িমে ন্যযন 

03(রিন) েছমরর 

র জ্ঞিাসহ ৯  বিি ো 

িদুর্ধ্য িমে সে যম াে ১৫ 

(িমনর) েৎসমরর চাকুররর 

র জ্ঞিা। 

বিি-৪ 

৫০০০০-

৭১২০০/- 

2 রসরনয়র 

আনোক্টর (মেক) 

 

 বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 
ক) রেএসরস (কৃরি) 
ি) রেএসরস (প্রাণী রচরকৎসা  উৎিােন) 
গ)  রেএসরস ( ৎস্য) 
 ) রেএসরস (কৃরি প্রমকৌিল)/স  ান। 

 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

আনোক্টর (মেক) িমে 

ন্যযন ১০ (েি) েৎসমরর 

র জ্ঞিা। 

 
 
 

বিি-৬ 

৩৫৫০০-

৬৭০১০/- 

 
3 

আনোক্টর (মেক) 
১)  কৃরি 

২) প্রারণ রচরকৎসা 

 উৎিােন 

৩)   ৎস্য 

৪)কৃরি প্রমকৌিল 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ২য় বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) 

স্দািক/স  ান।  

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

4 রসরনয়র 

আনোক্টর 
(নন-বেক) 

 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় 03(রিন) েছর ব য়ােী নাস য 

রিরিসহ ২য় বশ্ররণর (স  ান/ রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিয়সহ স্দািক  1  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) সংরিষ্ট  রেিময় স্দািমকাত্তর 

রিরি/ স  ান। 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

আনোক্টর (নন-বেক) িমে 

১০(েি) েৎসমরর 

র জ্ঞিা। 

 

বিি-৬ 

৩৫৫০০-

৬৭০১০/- 
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ক্রর ক িমের না  

     গ-      ,        ও          

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

5 আনোক্টর (নন-

বেক) 
1. োংলা 

2. আংমররজ 

3.গরণি, 

িররর রি  

িররসংখ্যান 

4. িোে য 
5. রসায়ন 

6. রহসােরেজ্ঞান 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় ৪ েছর ব য়ােী ২য় বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) নাস য রিরি/স  ান। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিময় 03(রিন) েছর ব য়ােী নাস য 

রিরিসহ ২য় বশ্ররণর (স  ান/রসরজরিএ) 

স্দািমকাত্তর রিরি। েো 
বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি সংরিষ্ট 

রেিয়সহ স্দািক  1  বশ্ররণর (স  ান 

রসরজরিএ) সংরিষ্ট  রেিময় স্দািমকাত্তর 

রিরি/ স  ান। 

েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-৯ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

6 কোযী 

প্ররিক্ষক 
(িরীর চচ যা) 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর 

(স  ান রসরজরিএ) স্দািমকাত্তর রিরিসহ 

রিরজকযাল এডুমকিন রিমলা া েো ২য় 

বশ্ররণর (স  ান রসরজরিএ) রেরিএি।  
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

 
 
 
 

7 করম্পউোর 

প্রেি যক 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি করম্পউোর 

বেকমনালরজমি রিমলা া-আন-আরঞ্জরনয়াররং 

২য় রে াগ (স  ান রসরজরিএ)।   

 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 

8 সহকারী 

িন্থাগাররক 

বকান স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় রে ামগ 

িন্থাগার  িথ্য রেজ্ঞান রেিয়সহ স্দািক 

রিরি/স  ান। েো 

স্বীকৃি রেশ্বরেদ্যালয় হমি ২য় বশ্ররণর স্দািক 

রিরি/ স  ানসহ িন্থাগার রেজ্ঞামন রিমলা া।  

েরণ যি সে যমিি রিরিব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/ স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১০ 

১৬০০০-

৩৮৬৪০/- 
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ক্রর ক িমের না  

     গ-      ,        ও          

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

9 রিস কোযী 

-কা -রহসাে 

সহকারী 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস 

(ম াক)/এআচএসরস(রেএ ) েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস (ব্যেসায় 

রিক্ষা) ২য় রে াগ (স  ান রসরজরিএ) এেং 

স্বীকৃি বোি য হমি ন্যযনি  ৬(ছয়)  ামসর 

করম্পউোর রেিময় প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

10 রিস কোযী 

-কা -

করম্পউোর 

িামরের 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস 

(ম াক)/এআচএসরস (রেএ ) েো 
বকান স্বীকৃি বোি য হমি এআচএসরস ২য় 

রে াগ (স  ান রসরজরিএ) এেং স্বীকৃি 

বোি য হমি ন্যযনি  ৬(ছয়)  ামসর 

করম্পউোর রেিময় প্ররিক্ষণ প্রাপ্ত। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

 

 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

11 ল্যাে 

এযারসসমেন্ট/িি 

এযারসসমেন্ট/ 
করম্পউোর ল্যাে 

এযারসসমেন্ট 

বকান স্বীকৃি বোি য হমি সংরিষ্ট বেমি 

এআচএসরস  (ব ামকিনাল) / (ব্যেসায় 

ব্যেস্থািনা) ২য় রে াগ (স  ান রসরজরিএ)। 
েরণ যি সে যমিি রিরি ব্যিীি স ি রিক্ষা 

জীেমন বর্ বকান ১টি ৩য় বশ্ররণ/স  ান 

িহণমর্াগ্য হমে। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

 

 

 

 
12 রেজ্ঞান ল্যাে 

এরসসমেন্ট 
 বকান স্বীকৃি বোি য হমি এসএসরস 

(ম ামকিনাল) ো োরিল (ম ামকিনাল) ো 

এসএসরস (রেজ্ঞান)-এ ২য় রে াগ (স  ান 

রসরজরিএ)। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-১৮ 

৮৮০০-

২১৩১০/- 

1৩ পুকুর িররচালক 

বজএসরস/মজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

1৪ ননি প্রহরী 

বজএসরস/মজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 
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ক্রর ক িমের না  

     গ-      ,        ও          

রিক্ষাগি বর্াগ্যিা র জ্ঞিা 
বেিনমেল 

(২০১৫) 

1৫  িররেিিা ক ী 

বজএসরস/বজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

১৬ অয়া 

বজএসরস/মজরিরস/স  ান। 

নুর্ধ্য ৩৫ েৎসর (িমে 

স িমের আনমিক্সিারীমের 

জন্য েয়সসী া 

রিরেলমর্াগ্য) 

বিি-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

 
 
 

িরররিষ্ট-ঙ 

 

এ   ও        জন্য ক গজ    

০১.  জ        ক  ক                     । 

০২.        ও                       । 

০৩. এ   ও                        (     )। 

০৪.    ক ক  চ       এ   ও                             ও     ক   (     )। 

০৫. ক     এক  জ         ক ও এক            ক    ক    চ          গ          ক  । 

০৬.      গ        ক         । 

ক)      গ  ছ   ক    গ   খ)      গ        ক   গ)         ছ   ঘ)   ক       ক  ক গ        গ 

  ছ   ক                গ                   ঙ)      গ                  । 

০৭.      গ                    ।     ক             ।      গ ক      ক             ও     

  ক      । 

০৮.  NTRCA ক  ক       গ       গ              গ        ক  ক গজ  । গ       ,  -     জ  , 

         ক ,     গ ক           ,          ( এ   ও/    এ   ও)  

০৯.           গ           ক         (           /           কর্তযক        ক      )। 

১০.      গ  । 

১১.    গ     । 

১২.   ক       ক  ক গ        গ   ছ   ক       । 

১৩.    জ’                   । 

১৪.          ১  ও     এ   ও ক  । 

১৫.              ক ক  চ           /                      ক ক  চ     ১  ও     এ   ও    ।  

১৬.              (    ক      )। 

১৭.      গক     ও      গ        জ  ক              ক    (                  ক               

         )।  

১৮. জ        চ                      ।  

১৯.                         এ   ও             ক        । 

২০.    ক এক     খ             । 

২১.              ক    /  এ /           /  ৎস্য            খ   খ     এ   ও       ক রর      

( জও)। 

২২.   ক       ক  ক বেমি/        জ  /বকাস য  খ              ও         ।। 
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২৩.   ক       ক  ক বেমি/        জ  / বকাস য                            ক  । 

২৪.    ছক (   -১)     ক       । 

২৫.     ক    ছক(   -২)     ক       । 

২৬.    ক-ক  চ          গ         (    -৩ )     ক       । 

২৭.          ক    ক-ক  চ                 ক (   -৪)     ক       । 

২৮.            ক-ক  চ          (   -৫)     ক       । 

২৯.                         ছক (   -৯)     ক       । 

৩০.                  জ            ক ছ  -ছ               ক  (   -১০)     ক       । 

(  ক          জ           ক) 

৩১.   গ  ০৩                                 ।   ক                          ক। 

৩২.                        । (      /     জ  ক   /     গ                                   

ও                        ) 

রে এি বেল এর জন্য: 

১.  জ        ক  ক                     । 

২. অমেেন (প্ররিষ্ঠামনর রনজস্ব প্যামি রেস্তাররি এেং স ািরি প্ররিষ্ঠান প্রিামনর বিান নম্বর/ব াোআল নম্বর উমিিসহ 

বপ্ররণ করমি হমে)। 

৩. রিক্ষগি বর্াগ্যিার সকল সনে  নম্বর িত্র। 

৪. বিিাগি  র জ্ঞিা সনে (প্রমর্াজয বক্ষমত্র)। 

৫. রেএি/রেরিএি/রেএ এি সনেিত্র (প্রমর্াজয বক্ষমত্র)। 

৬. ন্যান্য সনেিত্র (প্রমর্াজয বক্ষমত্র)। 

৭. রনময়াগিত্র  বর্াগোনিত্র। 

৮. অমেেন কারীর প্রে   সে যমিি এ রি করি। 

৯. রিক্ষক ক যচারীর িারলকা। 

১০. সে যমিি স্বীকৃরি  রিভুরক্ত িমত্রর করি। 

১১. প্ররিষ্ঠামনর প্রে   সে যমিি এ রি করি। 

১২. গ রন যং েরি/ম্যামনরজং কর টির নুম ােনিত্র। 

১৩. গ রন যং েরি/ম্যামনরজং কর টির বরজুযমলিন। 

১৪.  া লা বনআ  ম য প্রিযয়ন িত্র। (প্ররিষ্ঠান/ম্যামনরজং কর টি/রনময়াগ সংক্রান্ত  া লা বনআ  ম য প্রিযয়নিত্র 

স ািরি  প্ররিষ্ঠান প্রিামনর প্ররিস্বাক্ষরসহ)। 

১৫. োকারিমো কর্তযক বেি/বেিালাআমজিন/বকযাস যারিরলময়িন নোয়মনর সে যমিি করি। 

 

উচ্চির বিি এর জন্য: 

১. বজলা রিক্ষা ক যকিযার  িা িসহ িায়ন িত্র। 

২. প্ররিষ্ঠামনর সে যমিি স্বীকৃরির করি। 

৩. গ রন যং েরি/ম্যামনরজং কর টির বরজুযমলিন। 

৪. রনময়াগকালীন রিক্ষাগি বর্াগ্যিার সনে। 

৫. বিিাগি সনে (প্রমর্াজয বক্ষমত্র)। 

৬. NTRCA রনেন্ধন সনে (প্রমর্াজয বক্ষমত্র প্ররিক্ষণ সনেিত্র সহ)। 

৭. রিরজ/রেশ্বরেদ্যালময়র প্ররিরনরি  মনানয়মনর িমত্রর করি (প্রমর্াজয বক্ষমত্র)। 

৮. অমেেন (প্ররিষ্ঠামনর রনজস্ব প্যামি রেস্তাররি এেং স ািরি প্ররিষ্ঠান প্রিামনর বিান নম্বর/ব াোআল নম্বর উমিিসহ 

বপ্ররণ করমি হমে)। 

৯. রনময়াগিত্র। 

১০. বর্াগোনিত্র। 

১১. বর্াগোন নুম ােমনর বরজুযমলিন। 

১২. ব্যাংক নন-ড্রয়াল সনে। 
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১৩. িািা বিালার নু রি িত্র (নুম ােন োকমল)। 

১৪. চাকুরীর িারাোরহকিার সনে। 

১৫. রনময়াগ বেবুমলিন িীমের করি। 

১৬.                        । (      /     জ  ক   /     গ                              

       ও                        )। 

১৭.   ক       ক  ক বে  /        জ  / ক                               ক  । 

িমোিরি (সহকারী ধ্যািক বেল/ধ্যক্ষ বেল) এর জন্য: 

১. বজলা রিক্ষা ক যকিযার  িা িসহ িায়ন িত্র। 

২. অমেেন (প্ররিষ্ঠামনর রনজস্ব প্যামি রেস্তাররি এেং স ািরি প্ররিষ্ঠান প্রিামনর বিান নম্বর/ব াোআল নম্বর উমিিসহ 

বপ্ররণ করমি হমে) 

৩. রি  গি বর্াগ্যিার সকল সনে  নম্বর িত্র। 

৪. বজযষ্ঠিার িারলকা। 

৫. বিিাগি সনে (প্রমর্াজয বক্ষমত্র)। 

৬. রনময়াগিত্র  বর্াগোনিত্র। 

৭. অমেেনকারীর প্রে   সে যমিি এ রি করি। 

৮. রিক্ষক ক যচারীর িারলকা। 

৯. প্ররিষ্ঠামনর প্রে   সে যমিি এ রি করি। 

১০. র জ্ঞিা সনে (প্রমর্াজয বক্ষমত্র)। 

১১. চাকুরীর িারাোরহকিার সনে। 

১২. সে যমিি স্বীকৃরি  রিভুরক্ত িমত্রর করি। 

১৩. গ রন যং েরি/ম্যামনরজং কর টির নুম ােনিত্র। 

১৪. গ রন যং েরি/ম্যামনরজং কর টির বরজুযমলিন। 

১৫. রনময়াগ বেবুমলিন িীমের করি। 

১৬.                        । (      /     জ  ক   /     গ                              

       ও                         )। 

১৭. োকারিমো কর্তযক বেি/বেিালাআমজিন/বকাস য যারিরলময়িন নোয়মনর সে যমিি করি। 

 

     ক    এ  জ : 

১.  জ        ক  ক                     । 

২. অমেেন (প্ররিষ্ঠামনর রনজস্ব প্যামি রেস্তাররি এেং স ািরি প্ররিষ্ঠান প্রিামনর বিান নম্বর/ব াোআল নম্বর উমিিসহ 

বপ্ররণ করমি হমে)। 

৩. রিক্ষক ক যচারীর িারলকা। 

৪. প্ররিষ্ঠামনর প্রে   সে যমিি এ রি করি। 

৫. প্ররিষ্ঠামনর সে যমিি স্বীকৃরির করি। 

৬. গ রন যং েরি/ম্যামনরজং কর টির নুম ােনিত্র। 

৭. গ রন যং েরি/ম্যামনরজং কর টির বরজুযমলিন। 

৮. মৃতুযসনমের / িেিযাগিমত্রর মূল করি। 

৯. ব্যাংক নন-ড্রয়াল সনে। 

 
 
 
 
 
 


