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ারেক ১৩-০২-২০১৯

উপযু িবষয় ও সূে র পিরে ি েত িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর ২য় ও ৩য় েডর পদ/ ল
উ ীতকরেণর াব িবেবচনার িনিম
ীকরণ/ব াখ াসহ াব িনেদশ েম রণ করা হেলা।
ক) (১) মাননীয় ধানম ীর িনেদেশর আেলােক ৩০ িট দ র/অিধদ েরর ধােনর পদ ২য় থেক ১ম েড উ ীত
হয়। িব.িস.এস (সাধারণ িশ া) ক াডারভু মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর মহাপিরচালেকর পদিটও ১ম
েড উ ীত হেয়েছ, িক ২য়
েডর পদ না থাকার ফেল ১ম
ড (মহাপিরচালেকর পদ)-এর সােথ
পদেসাপােনর ধারাবিহকতার ে শূ তার সৃি হেয়েছ।
মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর পিরচালক পদ ি তীয় িনবাহী পদ। যেহতু অ অিধদ েরর মহাপিরচালেকর
পদিট ( ধান িনবাহী) ১ম েডর, সেহতু পিরচালকগেণর (ি তীয় িনবাহী পদ) ০৬ (ছয়) িট পদ ২য় েডর
হওয়া আব ক । এছাড়া িব.িস.এস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর ঢাকা মহনগরীর ০২ ( ই) িট ও অ ০৭ (সাত)
িট ধান অনাস মা াস কেলেজর অধ ে র ০৯ (নয়) িট পদসহ মাট ১৫ (পেনেরা) িট পদেক ২য় েডর
( ািবত অধ াপক ড-২) বতন েল উ ীতকরণ করার জ
াব করা হেয়েছ।
(২) িশ া ক াডােরর সকল পযােয়র কমকতাগণ ক াডারভু হওয়ার পূেব ১৯৭৯সােল
পযােয়র জ
য
ল/ ড –এ পেদা িতর মাধ েম বতন াপ হেতন এখনও সই পেদ পেদা িতর মাধ েম পূব িনধািরত ল/
ড –এ বতন াপ হন। ১৯৮০ সােল ক াডারভু হওয়ার পর িব.িস.এস (সাধারন িশ া) ক াডােরর বতন
ল/ ড এর আর কান পিরবতন হয় নাই। িবিভ ক াডােরর কমকতাগণ ৩য় ধােপ পেদা িতর মাধ েম ৫ম
ড হেত ৩য় ড া হন। িক িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতাগণ পেদা িতর ৩য় পযােয়
সহেযাগী অধ াপক হেত পেদাি তর মাধ েম ৫ম ড হেত অধ াপক পেদ ৪থ েড উ ীত হন।
িব.িস.এস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর সহেযাগী অধ াপক পদমযাদার কমকতাগণ অধ াপক পেদ পেদা িতর
মাধ েম ৪থ ড া হন । ২০০৯ সােলর জাতীয় বতন ল অ যায়ী ৫ম েড িসেলকশন ড পেদ ০৮
(আট) বছর অথবা উপসিচব বা সমমােনর ক াডার পদসহ সা েল ০৮(আট) বছর সে াষজনক চাকির পূিতেত
৪থ েড বতন ভাতািদ াপ হেতন। স অ যায়ী িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর ৫ম েডর িসেলকশন
ড া সহকারী অধ াপক এবং ৫ম েড পেদা িত া সহেযাগী অধ াপকগেণর মধ হেত কমকতাগণ বিণত
১

েড ০৮ (আট) বছর পূিতেত টাইম ল া হেয় ৪থ ড া হেতন। বতমােন িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া)
ক াডাের অধ াপক এবং অেনক সহেযাগী অধ াপক এবং বশ িকছু সংখ ক সহকারী অধ াপক পদমযাদার
কমকতাগণ যথাসমেয় পেদা িত না পাওয়ায় ২০০৯ সােলর জাতীয় বতন ল এর াপ তা অ যায়ী টাইম ল
া হেয় ৪থ েড চাকিররত রেয়েছন ।
যেহতু, িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর অধ াপেকর িবদ মান পদিট ৪থ েডর এবং িসেলকশন েডর
মাধ েম পূেবর ায় ৩য় েড যাওয়ার েযাগ নই ও ১ম েডর মহাপিরচালেকর পদিট িব.িস.এস (সাধারণ
িশ া) ক াডােরর িশিডউলভু পদ, সেহতু ১ম েডর সােথ সাপান তিরর জ িব.িস.এস (সাধারণ িশ া)
ক াডােরর অধ াপেকর ৪থ েডর কমপে ৪২৯িট (চারশত উনি শ) পদেক ৩য় েড ( ািবত অধ াপক
ড-৩)উ ীত করা একা
েয়াজন। এখােন উে খ , সরকাির কেলজসমূেহর মেধ অনাস এবং অনাস-মা াস
কেলেজর িবভাগীয় ধােনর পদিটও ৪থ েডর অধ াপক পদমযাদার, আবার অধ ও উপাধ ে র পদিটও ৪থ
েডর অধ াপক পদমযাদার।তাই শাসিনক ভারসাম আনয়ন ও শৃ লার ােথ অধ াপক পদমযাদার (৪থ
েডর )অধ ও উপাধ ে র পদসমূহেক ৩য় েড উ ীতকরেণর াব করা হেয়েছ।
খ) ০৯ (নয়) িট কেলজ িনবাচেনর ে -কেলেজর িত াকাল, নাম ও ঐিত , অনাস মা াস িবষেয়র সংখ া,
িশ ক-িশ াথীর সংখ া, ভৗত অবকাঠােমা ও িবভাগীয় শহের অব ান িবেবচনা কের
ািবত ০৯ (নয়) িট
কেলেজর অধ ে র পদ অধ াপক ২য় েড উ ীতকরেণর াব করা হেয়েছ।
অপরিদেক মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর ০৬(ছয়) িট পিরচালেকর পদ ি তীয় িনবাহী পদ। যেহতু অ
অিধদ েরর ধান িনবাহী মহাপিরচালেকর পদিট ১ম েডর, সেহতু ি তীয় িনবাহী পদ পিরচালকগেণর ০৬(ছয়)
িট পদ ২য়
েডর হওয়া আব ক এবং এর ফেল িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডাের পদেসাপােনর
ধারাবািহকতা র া করা স ব হেব। উপযু কারেণ ১৫ (পেনর ) িট পদেক ২য় েড উ ীতকরেণর াব করা
হেয়েছ।
সরকাির কেলজসমূেহর মেধ য সকল কেলেজর অধ ও উপাধ ে র পদ অধ াপক পদমযাদার (৪থ েডর)
স সকল কেলেজর অধ (২৭২) িট পদ ও উপাধ ে র (১৫৭) িট পদ ৩য় েড উ ীতকরেণর
াব করা
হেয়েছ। এখােন উে খ , সিচব কিমিট কতৃক মাট ৪২৯ (চারশত উনি শ)িট পদেক ৩য় েড উ ীতকরণ করার
িবষেয় সংখ া িনিদ কের দয়ার ি েত বিণত শাসিনক পদসমূহেক ৩য় েড উ ীকরেণর
াব করা
হেয়েছ।
গ) সরকাির কেলজসমূেহর িণিব াস/ িডং এর ে ম ণালয় কতৃক িনধািরত কান মাপকািঠ/িভি নাই,
তেব সরকাির কেলজসমূহ উ মাধ িমক, িডি , অনাস এবং অনাস –মা াস কেলজ িহেসেব পিরিচিত লাভ
কেরেছ । বিণত পদ/ ল আপে েডশণ/উ তকরেণর ােব অধ াপক পদমযাদার (৪থ েডর ) (২৭২িট)পদ ও
উপাধ ে র (১৫৭ িট ) পদসহ মাট ৪২৯ (চারশত উনি শ) িট শাসিনক পদসমূহেক ৩য় েড উ ীতকরেণর
াব করা হেয়েছ।
সংযু বণনােমাতােবক।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
২) িসিনয়র সিচব এর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৩) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৫) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
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