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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়  

ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ 

বফযকাশয ভাধ্যশভক-৩ 

ফাাংরাদদ শচফারয়, ঢাকা 

 

জনফরকাঠাদভা  এভ.শ. নীশতভারা-২০১8 

 

ক্রশভক 

নাং 

জনফরকাঠাদভা  এভ.শ. নীশতভারা-২০১8 

1। বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন ( স্কুর  কদরজ)  কভ মযত শক্ষক  কভ মচাযীদদয বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং সুষ্ঠুবাদফ ফণ্টন, উমৄক্ত 

জনফরকাঠাদভা প্রণয়ন  এতদাংক্রান্ত দ্ধশত মৄদগাদমাগীকযদণয জন্য জনফরকাঠাদভা ম্পশকমত নীশতভারা-২০১8 প্রণয়ন কযা দরা: 
 

২। শদযানাভ : এ নীশতভারা “বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয (স্কুর  কদরজ) জনফরকাঠাদভা  এভ.শ. নীশতভারা-2018” নাদভ 

অশবশত দফ। 
 

৩। নীশতভারায প্রদয়াগ : এই নীশতভারা বদদয অবযন্তদয অফশিত শনদনাক্ত বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠানমূদয জন্য প্রদমাজয দফ:  

৩.১। শফদ্যারয় (শনন-ভাধ্যশভক, ভাধ্যশভক, উচ্চ ভাধ্যশভক); 

৩.২। কদরজ (উচ্চ ভাধ্যশভক, স্নাতক (া)) 

৩.৩। াংগীত কদরজ, যীযচচ মা কদরজ, চারুকরা কদরজ, গা মিয অথ মনীশত কদরজ  ননকারীন বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠানমূ এ 

শনদদ মশকায আতাফশর্ভ মত থাকদফ। 
 

৪। বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং এফাং প্রদানকাযী কর্তমক্ষ: এ নীশতভারায অধীদন শনধ মাশযত দ্ধশতদত শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যশভক  উচ্চ 

শক্ষা শফবাগ কর্তমক শফশবন্ন ভদয় বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠানমূদয ( স্কুর  কদরজ)  শক্ষক  কভ মচাযীদদয বফতন-বাতাশদয যকাশয 

অাং শাদফ ফযাদ্দকৃত অথ ম ফণ্টন কযা দফ। এ নীশতভারায অধীদন বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রদানকাযী কর্তমক্ষ ফরদত 

ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়দক বফাঝাদফ। 
 

৫। বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাশিয আফশ্যকীয় তমাফশর  : বফযকাশয শক্ষা প্রশতষ্ঠানমূদয (স্কুর  কদরজ) শক্ষক  কভ মচাযীদদয 

বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাশিয জন্য প্রশতষ্ঠানমূদক (স্কুর  কদরজ) শনদনাক্ত তমাফশর পূযণ কযদত দফ: 
 

৫.১। প্রাপ্যতা: প্রশতষ্ঠানদক ( স্কুর  কদরজ)  অফশ্যই শযশষ্ট ‘ ক’ অনুমায়ী ববৌগশরক দূযত্ব  জনাংখ্যায শবশিদত প্রাপ্যতায তমপূযণ 

কযদত দফ। 

৫.২। স্বীকৃশত/অশধভুশক্ত : প্রশতষ্ঠানদক ( স্কুর  কদরজ)  অফশ্যই শক্ষা বফাড ম/শফশ্বশফদ্যারয় ফা উমৄক্ত কর্তমক্ষ কর্তমক স্বীকৃশত/অশধভুশক্ত 

প্রাি দত দফ। একই াদথ এভ.শ. এয আদফদন মাচাইকাদর ারনাগাদ স্বীকৃশত/অশধভুশক্তয তমাফশর পূযণকৃত থাকদত দফ।  
 

৫.৩। জনফরকাঠাদভা: প্রশতষ্ঠাদন ( স্কুর  কদরজ)  অফশ্যই যকায অনুদভাশদত জনফরকাঠাদভা অনুমায়ী শক্ষক-কভ মচাযী শনদয়াশজত 

থাকদত দফ। 
 

৫.৪। কাম্য শক্ষাথী : প্রশতষ্ঠাদন (স্কুর  কদরজ) অফশ্যই শযশষ্ট ‘খ’ অনুমায়ী প্রদয়াজনীয় াংখ্যক শক্ষাথী থাকদত দফ। 
 

৫.৫। কাম্য পরাপর : প্রশতষ্ঠানদক ( স্কুর  কদরজ)  অফশ্যই াফশরক যীক্ষায় শযশষ্ট- ‘গ’ বভাতাদফক কাম্য পরাপর অজমন কযদত 

দফ। 
 

৫.৬। ব্যফিানা কশভটি/ গবশন মাং ফশড: প্রশতষ্ঠাদন ( স্কুর  কদরজ)  অফশ্যই মথামথ কর্তমক্ষ কর্তমক অনুদভাশদত ব্যফিানা কশভটি/  

গবশন মাং ফশড থাকদত দফ। 
 

৫.৭। াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান প্রদমাজয বক্ষদে NTRCA -এয বভধাক্রভ/ভদনানয়ন/শনফ মাচন অনুাদয শক্ষক শনদয়াগ কযদফ।  

 

বকান প্রশতষ্ঠাদনয (স্কুর  কদরজ)  স্বীকৃশত  অশধভুশক্তয জন্য প্রদয়াজনীয় তম পূযণ ঐ প্রশতষ্ঠাদনয এভ.শ..ভুশক্ত শনশিত কযদফ না। 

যকায আশথ মক াভর্থ্ম অনুমায়ী প্রশতষ্ঠানদক এভ.শ.ভুক্ত কযদফ।  
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৬। শনদয়াগ, বমাগ্যতা এফাং জনফরকাঠাদভা:- 

৬.১ শফদ্যারয় : বফযকাশয শফদ্যারয়মূদয শক্ষক  কভ মচাযীয জনফরকাঠাদভা দফ শননরু : 

(ক) শনন ভাধ্যশভক শফদ্যারয় (৬ষ্ঠ-৮ভ): 

ক্রশভক নাং দশফ দাংখ্যা 

১ প্রধান শক্ষক ১ 

২ কাযী শক্ষক (ফাাংরা) ১ 

৩ কাযী শক্ষক (ইাংদযশজ) ১ 

৪ কাযী শক্ষক (াভাশজক শফজ্ঞান) ১ 

৫ কাযী শক্ষক (কৃশল) ১ 

৬ কাযী শক্ষক (গা মিয) 1 

৭ কাযী শক্ষক (গশণত) ১ 

৮ কাযী শক্ষক (ববৌত শফজ্ঞান) 1 

৯ কাযী শক্ষক (ধভ ম) [প্রাপ্যতা াদদক্ষ প্রশতটি ধদভ ময জন্য]  ১ 

১০ কাযী শক্ষক (াযীশযক শক্ষা) ১ 

১১ কাযী শক্ষক (তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত) ১ 

1২ কাযী শক্ষক (চারু  কারুকরা)  ১ 

১৩ কশম্পউটায ল্যাফ অাদযটয (যকায প্রদি কশম্পউটায ল্যাফ চালু থাকদর) ১ 

1৪ অশপ কাযী কাভ কশম্পউটায অাদযটয ১ 

1৫ শনযািাকভী 1 

1৬ 
শযচ্ছন্নতাকভী 

1 

1৭ 
ননপ্রযী 

1 

১৮ আয়া [ফাশরকা শফদ্যারদয়য জন্য/শক্ষা চালু থাকদর]  ১ 

 বভাট=  1৮ 

 

(খ) ভাধ্যশভক শফদ্যারয় (৬ষ্ঠ-১০ভ) : 

ক্রশভক নাং দশফ দাংখ্যা 

১ প্রধান শক্ষক ১ 

২ কাযী প্রধান শক্ষক ১ 

৩ কাযী শক্ষক (ফাাংরা) ১ 

৪ কাযী শক্ষক (ইাংদযশজ) ১ 

৫ কাযী শক্ষক (াভাশজক শফজ্ঞান) ১ 
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৬ কাযী শক্ষক (ব্যফায় শক্ষা) [অনুদভাদন ব্যফায় শক্ষা াখা চালু 

থাকদর] 

১ 

৭ কাযী শক্ষক (তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত) ১ 

৮ কাযী শক্ষক (গশণত) ১ 

9 কাযী শক্ষক (ববৌতশফজ্ঞান) 1 

10 কাযী শক্ষক (ধভ ম) [প্রাপ্যতা াদদক্ষ প্রশতটি ধদভ ময জন্য] ১ 

১1 কাযী শক্ষক (াযীশযক শক্ষা) ১ 

১২ কাযী শক্ষক (কৃশল) ১ 

১৩ কাযী শক্ষক (গা মিয) ১ 

১৪ কাযী শক্ষক (চারু  কারুকরা) ১ 

১৫ কাযী শক্ষক (জীফশফজ্ঞান) [অনুদভাদন শফজ্ঞান াখা চালু থাকদর] ১ 

১৬ কাযী গ্রন্থাগাশযক কাভ কযাটারগায ১ 

১৭ কশম্পউটায ল্যাফ অাদযটয (যকায প্রদি কশম্পউটায ল্যাফ চালু থাকদর) ১ 

১৮ অশপ কাযী কাভ কশম্পউটায অাদযটয ১ 

১৯ শনযািাকভী ১ 

২০ 
শযচ্ছন্নতাকভী 

1 

2১ 
নন প্রযী 

1 

2২ আয়া [ফাশরকা শফদ্যারদয়য জন্য/শক্ষা চালু থাকদর] ১ 

 বভাট=  ২২ 

 

(গ) উচ্চ ভাধ্যশভক শফদ্যারয় (৬ষ্ঠ-১২): 

ক্রশভক নাং দশফ দাংখ্যা 

১ অধ্যক্ষ/প্রধান শক্ষক ১ 

২ কাযী প্রধান শক্ষক ১ 

3 প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ফাাংরা) ১ 

4 প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ইাংদযশজ) ১ 

5 প্রবালক/কাযী অধ্যাক (তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত) ১ 

৬ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ঐশচ্ছক প্রশত শফলদয়) ১ 

৭ কাযী শক্ষক (ফাাংরা) ১ 

৮ কাযী শক্ষক (ইাংদযশজ) ১ 
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৯ কাযী শক্ষক (াভাশজক শফজ্ঞান) ১ 

১০ কাযী শক্ষক (ব্যফায় শক্ষা) [অনুদভাদন ব্যফায় শক্ষা াখা চালু থাকদর] ১ 

1১ কাযী শক্ষক (তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত) ১ 

1২ কাযী শক্ষক (গশণত) ১ 

১৩ কাযী শক্ষক (ববৌতশফজ্ঞান) 1 

১৪ কাযী শক্ষক (ধভ ম) [প্রাপ্যতা াদদক্ষ প্রশতটি ধদভ ময বক্ষদে] ১ 

১৫ কাযী শক্ষক (াযীশযক শক্ষা) ১ 

১৬ কাযী শক্ষক (কৃশল)  ১ 

১৭ কাযী শক্ষক (গা মিয) ১ 

১8 কাযী শক্ষক (চারু  কারুকরা) ১ 

১9 কাযী শক্ষক (জীফশফজ্ঞান) [অনুদভাদন শফজ্ঞান াখা চালু থাকদর] ১ 

২0 প্রদ মক (দাথ ম, যায়ন, তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত  উশিদশফজ্ঞান/প্রাশণশফজ্ঞান শফলদয় 

ল্যাফ চালু থাকদর প্রশত শফলদয়) 

১ 

২১ কাযী গ্রন্থাগাশযক কাভ কযাটারগায ১ 

২২ অশপ কাযী কাভ শাফ কাযী ১ 

২৩ অশপ কাযী কাভ কশম্পউটায অাদযটয ২ 

২৪ গদফলণাগায/ল্যাফ কাযী (দাথ ম, যায়ন, তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত  উশিদশফজ্ঞান/ 

প্রাশণশফজ্ঞান শফলদয় ল্যাফ চালু থাকদর প্রশত শফলদয়) 
১ 

২৫ 
শনযািাকভী 

1 

২৬ 
শযচ্ছন্নতাকভী 

1 

২৭ 
ননপ্রযী 

1 

2৮ আয়া (ভশরা কদরদজয জন্য/ শক্ষা চালু থাকদর) ১ 

 বভাট= 3০  

 

 

৬.১.১ অশতশযক্ত বেশণ াখা/শফলয়/শফবাগ বখারায তমাফশর : 

ক) শনন ভাধ্যশভক শফদ্যারয় (৬ষ্ঠ-৮ভ): 

 প্রশতটি শনন ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় একক বেশণয/াখায শক্ষাথীয াংখ্যা দফ ৫০  (ঞ্চা)। তদফ শক্ষাথীয াংখ্যা ৫০  

(ঞ্চা)-এয অশধক দর যফতী ৪০  (চশি) জদনয জন্য ২য় াখা বখারা মাদফ। র্ততীয়/যফতী প্রশত াখায জন্য পূফ মফতী 

াখায় ৫০  (ঞ্চা) জন পূণ ম দত দফ। প্রশত াখায জন্য ১(এক) জন শাদফ গণনাপূফ মক শক্ষকাংখ্যা বৃশদ্ধ াদফ। তদফ 

অনুদভাশদত বেশণ াখায়  শনদনাক্ত শফলয় ক্রভ অনুযণ কদয শক্ষক শনদয়াগ কযদত দফ:  (1) ফাাংরা, (2) ইাংদযশজ , (3)  

গশণত, (4) াভাশজক শফজ্ঞান , (5) ববৌত শফজ্ঞান , (6) তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত , (৭) ধভ ম, (৮) কৃশল/গা মিয ইতযাশদ । তদফ 

পূদফ ময অনুদভাশদত াখায় ফতমভাদন কাম্যাংখ্যক শক্ষাথী না থাকদর ফা াখা চালু না থাকদর উক্ত াখায় শক্ষক শনদয়াগ 

বদয়া মাদফ না। 
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খ) ভাধ্যশভক শফদ্যারয় (৬ষ্ঠ-১০ভ) :  

(i) নফভ বেশণবত ভানশফক, শফজ্ঞান, ব্যফায় শক্ষা ইতযাশদ বখারায জন্য প্রশত শফবাদগ ( Each stream) ন্যযনতভ ২৫ 

জন শক্ষাথী থাকদত দফ। 
 

(ii) প্রশতটি ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় একক বেশণয/াখায শক্ষাথীয াংখ্যা দফ ৫০(ঞ্চা)। তদফ শক্ষাথীয াংখা ৫০-এয 

অশধক দর যফতী ৪০  (চশি) জদনয জন্য ২য় াখা বখারা মাদফ। র্ততীয়/যফতী প্রশত াখায জন্য পূফ মফতী াখায় ৫০  

(ঞ্চা) জন পূণ ম দত দফ। প্রশত াখায জন্য ১  (এক) জন শাদফ গণনাপূফ মক শক্ষক াংখ্যা বৃশদ্ধ াদফ। তদফ অনুদভাশদত 

বেশণ াখায়  শনদনাক্ত শফলয় ক্রভ অনুযণ কদয শক্ষক শনদয়াগ কযদত দফ:  ১) ফাাংরা, (2) ইাংদযশজ , (3)  গশণত, (4) 

াভাশজক শফজ্ঞান,  (5) ববৌত শফজ্ঞান, (6) তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত, (৭) ধভ ম, (৮) কৃশল/গা মিয।  
 

তদফ পূদফ ময অনুদভাশদত াখায় ফতমভাদন কাম্যাংখ্যক শক্ষাথী না থাকদর ফা াখা চালু না থাকদর উক্ত াখায় শক্ষক 

শনদয়াগ বদয়া মাদফ না।  

গ) উচ্চ ভাধ্যশভক শফদ্যারয় (৬ষ্ঠ-১২) : 

(i) একাদ বেশণদত ভানশফক, শফজ্ঞান  ব্যফায় শক্ষা শফবাগ বখারায জন্য প্রশত শফবাদগ ( Each stream) ন্যযনতভ 

২৫ জন শক্ষাথী থাকদত দফ। 
(ii) উচ্চ ভাধ্যশভক ম মাদয় াধাযণত প্রশত শফবাদগ চাযটি শফলয় ( Subject) থাকদফ, তদফ ৫ভ ফা তদতাশধক শফলয় খুরদত 

দর ঐ শফলদয় কভদক্ষ ২৫ জন শক্ষাথী াংশিষ্ট শফবাদগ বভাট শক্ষাথী ১০০ জন দত দফ। 

(iii) ) প্রবালকদদয এভ.শ. প্রাশিয বক্ষদে শফলয়শবশিক শক্ষাথীয াংখ্যা ন্যযনতভ ২৫ জন থাকদত দফ।  

 

৬.২ কদরজ : বফযকাশয কদরজমূদয শক্ষক  কভ মচাযীয জনফরকাঠাদভা দফ শননরু : 

ক.   উচ্চ ভাধ্যশভক কদরজ (১১-১২) :  

ক্রশভক নাং দশফ দাংখ্যা 

১ অধ্যক্ষ ১ 

২ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ফাাংরা) ১ 

৩ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ইাংদযশজ) ১ 

৪ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত) ১ 

৫ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ঐশচ্ছক প্রশত শফলদয়) ১ 

৬ যীযচচ মা শক্ষক ১ 

৭ প্রদ মক (দাথ ম, যায়ন, তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত  উশিদশফজ্ঞান/প্রাশণশফজ্ঞান শফলদয় ল্যাফ 

চালু থাকদর প্রশত শফলদয়) 

 

১ 

৮ কাযী গ্রন্থাগাশযক/কযাটারগায ১ 

৯ অশপ কাযী কাভ শাফ কাযী ১ 

১০ অশপ কাযী কাভ কশম্পউটায অাদযটয ২ 

১১ গদফলণাগায/ল্যাফ কাযী  (দাথ ম, যায়ন, তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত  উশিদশফজ্ঞান/ 

প্রাশণশফজ্ঞান শফলদয় ল্যাফ চালু থাকদর প্রশত শফলদয়) 

১ 

১২ অশপ ায়ক ১ 

১৩ শনযািাকভী 1 

1৪ শযচ্ছন্নতাকভী 
1 
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1৫ ননপ্রযী 
1 

1৬ আয়া (ভশরা কদরদজয জন্য/শক্ষা চালু থাকদর) ১ 

 বভাট= 1৭ 

 

খ. স্নাতক (া) কদরজ (১১-১৫) : 

ক্রশভক নাং দশফ দাংখ্যা 

১ অধ্যক্ষ ১ 

২ উাধ্যক্ষ ১ 

৩ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ফাাংরা) 2 

৪ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ইাংদযশজ) 2 

৫ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত শফলদয় স্নাতক স্তয চালু থাকদর )  ২ 

৬ প্রবালক/কাযী অধ্যাক (ঐশচ্ছক প্রশত শফলদয় স্নাতকস্তয চালু থাকদর)  2 

৭ যীযচচ মা শক্ষক ১ 

৮ 
প্রদ মক (দাথ ম, যায়ন, তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত, উশিদশফজ্ঞান  প্রাশণশফজ্ঞান শফলদয় ল্যাফ চালু 

থাকদর প্রশত শফলদয়) 

১ 

৯ গ্রন্থাগাশযক ১ 

১০ কাযী গ্রন্থাগাশযক কাভ কযাটারগায ১ 

১১ অশপ কাযী কাভ শাফ কাযী ১ 

১২ অশপ কাযী কাভ কশম্পউটায অাদযটয ২ 

১৩ 
গদফলণাগায/ল্যাফ কাযী (দাথ ম, যায়ন, তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত, উশিদশফজ্ঞান  প্রাশণশফজ্ঞান 

শফলদয় ল্যাফ চালু থাকদর প্রশত শফলদয়) 
১ 

১৪ অশপ ায়ক ৫ 

১৫ শনযািাকভী 
1 

১৬ শযচ্ছন্নতাকভী 
২ 

১৭ ননপ্রযী 
1 

১৮ আয়া (ভশরা কদরদজয জন্য/ শক্ষা চালু থাকদর) ১ 

 বভাট= ২৮ 
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৬.২.১    উচ্চ ভাধ্যশভক  স্নাতক (া) কদরদজ শফলয়/শফবাগ বখারায তমাফশর: 

ক) উচ্চ ভাধ্যশভক কদরজ (১১-১২): 

(i) একাদ বেশণদত ভানশফক,  শফজ্ঞান, ব্যফায় শক্ষা ইতযাশদ শফবাগ বখারায জন্য প্রশত শফবাদগ ( Each stream) 

ন্যযনতভ ২৫ জন শক্ষাথী থাকদত দফ। 
 
 

(ii) উচ্চ ভাধ্যশভক ম মাদয় াধাযণত প্রশত শফবাদগ চাযটি শফলয় ( Subject) থাকদফ, তদফ ৫ভ ফা তদতাশধক ঐশচ্ছক শফলয় 

খুরদত দর ঐ শফলদয় কভদক্ষ ২৫ জন শক্ষাথী াংশিষ্ট শফবাদগ ন্যযনতভ শক্ষাথী াংখ্যা ১০০ জন দত দফ। 

 খ) স্নাতক (া) কদরজ (১১-১৫): 

(i)একাদ বেশণদত ভানশফক,  শফজ্ঞান, ব্যফায় শক্ষা ইতযাশদ শফবাগ বখারায জন্য প্রশত শফবাদগ ( Each stream) 

ন্যযনতভ ২৫ জন শক্ষাথী থাকদত দফ। 
 

(ii) উচ্চ ভাধ্যশভক ম মাদয় াধাযণত প্রশত শফবাদগ চাযটি শফলয় ( Subject) থাকদফ, তদফ ৫ভ ফা তদতাশধক শফলয় খুরদত 

দর ঐ শফলদয় কভদক্ষ ২৫ জন শক্ষাথী ঐ শফবাদগ বভাট শক্ষাথী ১০০ জন দত দফ। 
 

(iii) স্নাতক(া) ১ভ ফল ম বখারায জন্য প্রশত শফবাদগ প্রশত শফলদয় ন্যযনতভ ২৫ জন শক্ষাথী থাকদত দফ। 
 

(iv) স্নাতক(া) ম মাদয় াধাযণত প্রশত শফবাদগ শতনটি শফলয় ( Subject) থাকদফ, তদফ ৪থ ম ফা তদতাশধক ঐশচ্ছক শফলয় 

খুরদত দর ঐ শফলদয় কভদক্ষ ২৫ জন শক্ষাথী ঐ শফবাদগ বভাট শক্ষাথী াংখ্যা ৭৫ জন থাকদত দফ। 
 

(v) প্রবালকদদয এভ.শ. প্রাশিয বক্ষদে শফলয়শবশিক শক্ষাথীয াংখ্যা ন্যযনতভ ২৫ জন থাকদত দফ ।তদফ শফজ্ঞান শফবাদগয 

প্রবালদকয এভ.শ. প্রাশিয বক্ষদে এ াংখ্যা ন্যযনতভ ১৫ জন দত দফ। 

 

7। শক্ষকতায শফলয় শনধ মাযণ :- 

৭.1 শক্ষকভণ্ডরীদক তাদদয মূর শফলয় ছাড়া অন্যান্য শফলদয় াঠদান কযদত দফ। 

৭.২ শক্ষকদদয ক্লা /শশযয়ড শফলয়শবশিক ক্লাদয চাশদানুমায়ী শনরূশত দফ । তাছাড়া প্রশত শক্ষদকয ন্যযনতভ  অয ২টি শফলদয় ক্লা 

বনয়ায 

      দক্ষতা থাকদত দফ। 

৭.3 উচ্চতয স্তদযয শক্ষকদদয প্রদয়াজনানুমায়ী শনন বেশণমূদয ক্লা শনদত দফ।  

৭.৪ প্রশতটি শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয প্রদতযক শক্ষকদক উক্ত শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয জন্য শনধ মাশযত  অফশ্য অনুকযণীয়  াঠক্রশভক শফলদয়য 

ন্যযনতভ একটি 

      শফলদয় দাশয়ত্ব ারন কযদত দফ। 

 

৮। প্রশতষ্ঠাদন শপট বখারায তমাফশর : 
 

ক) প্রশতষ্ঠাদনয শপদটয তমাফশরিঃ বম কর শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন শপট শফদ্যভান আদছ , ব কর শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন বেশণমূদয ভদধ্য 

ছাে/ছােীয াংখ্যা ১৫০ ফা এয অশধক দর শপট শফদ্যভান থাকদফ এফাং শপদটয শফযীদত শনদয়াশজত শক্ষক/কভ মচাযীদদয এভ.শ. 

চরভান থাকদফ। এই নীশতভারা জাশযয য বকাদনা শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন নতুন কদয ২য় শপট বখারা মাদফ না।  

 

খ) এই নীশতভারা জাশযয য বকাদনা শক্ষাপ্রশতষ্ঠান তায অনুদভাশদত মূর কযাম্পা ব্যতীত অন্য বকাথা কযাম্পা/ব্রাঞ্চ খুরদত াযদফ না।  
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৯। দ ভশিতকযণ :  

(i) বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাি শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন এ নীশতভারায় ফশণ মত জনফরকাঠাদভা অনুমায়ী শক্ষক  কভ মচাযী শনদয়াশজত 

থাকদফ।   

(ii) এ জনফরকাঠাদভা অনুমায়ী শক্ষক-কভ মচাযীয প্রাপ্যতা শনধ মাযদণয য বকাদনা প্রশতষ্ঠাদন বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাি শক্ষক-

কভ মচাযীয াংখ্যা মশদ প্রাপ্যতায অশতশযক্ত য় , তদফ অশতশযক্ত দমূ উদ্বৃি দ ফদর শফদফশচত দফ। এরূ উদ্বৃি দদ শফশধদভাতাদফক 

শনদয়াগপ্রাি এভ.শ..ভুক্ত অশতশযক্ত জনফর থাকদর তাযা বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং বদত থাকদফন। এ কর দ শূন্য দর উক্ত 

দদ নতুনবাদফ আয শনদয়াগ বদয়া মাদফ না। তদফ প্রথভত: প্যাটান মভুক্ত দ বকান কাযদণ শূন্য দর শফলয়শবশিক শক্ষাগত বমাগ্যতায 

শবশিদত এভ.শ. ভুক্ত উদ্বৃি দ দত উক্ত দদ শক্ষক/কভ মচাযী ভিয় কযদত দফ (প্রশতষ্ঠান প্রধান  -প্রধান দ ব্যতীত)। শদ্বতীয়ত: 

এভ.শ..র্ভক্ত উদ্বৃি দদয শক্ষক-কভ মচাযীদদয ভিদয়য য অফশষ্ট শূন্য দদ স্কুদর শনন-ভাধ্যশভক , ভাধ্যশভক  কদরদজ উচ্চ ভাধ্যশভক 

 শডশগ্র (া) স্তদয শফশধ বভাতাদফক শনদয়াগপ্রাি এভ.শ.  ভুক্ত নয় এভন একই শফলয়/দদ শক্ষক/কভ মচাযীগণদক প্যাটান মভুক্ত শূ ন্যদদয 

শফযীদত বজযষ্ঠতায শবশিদত ভিয় কযদত দফ। উদ্বৃি দদয শক্ষক-কভ মচাযীদদয ভিয় কযা ম্ভফ না দর জনফরকাঠাদভা  এভ.শ. 

নীশতভারা বভাতাদফক প্যাটান মভুক্ত শূন্য দদ শক্ষক/কভ মচাযী শনদয়াগ বদয়া মাদফ এফাং তাযা এভ.শ. ভুক্ত দত াযদফন। 

 

(iii) শক্ষক শনদয়াদগয বক্ষদে যকাশয শনদদ মনা অনুমায়ী ভশরা বকাটা পূযণ কযদত দফ ; এ বক্ষদে ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক জাশযকৃত শযে অনুযণ কযদত দফ। 

10। যকায  ভদয় ভদয় বকাদনা শফলয়দক আফশশ্যক শদদফ বঘালণা কযদর াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাদন উক্ত শফলদয় দ সৃশষ্ট দফ এফাং উক্ত দদ 

শফশধ বভাতাদফক শনদয়াগপ্রাি শক্ষকগণ এভ.শ. ভুক্ত দফন। 
 

১১। শক্ষক  কভ মচাযীদদয (স্কুর, কদরজ) বফতন-বাতা শনধ মাযণ : 
 

১১.১ বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয (স্কুর , কদরজ) কর শক্ষক  কভ মচাযীদক অফশ্যই প্রদমাজয বক্ষদে বফযকাশয শক্ষক শনফন্ধন কর্তমক্ষ 

আইন/শফশধ অনুমায়ী উমৄক্ত কর্তমক্ষ কর্তমক অনুদভাশদত শনদয়াগ  চাকশয শফশধ অনুমায়ী শনদয়াশজত  এফাং শযশষ্ট ‘ঘ’ বত াংদমাশজত 

শক্ষাগত বমাগ্যতা  অশবজ্ঞতাম্পন্ন দত দফ। শক্ষক শনদয়াদগয বক্ষদে  প্রাথীদক অফশ্যই াংশিষ্ট শফলয়/দদ ইনদডক্সধাযী/শনফন্ধন 

নদধাযী দত দফ। প্রদমাজয বক্ষদে NTRCA-এয বভধাক্রভ/ভদনানয়ন/শনফ মাচন অনুাদয শক্ষক/কভ মচাযী শনদয়াগ কযদত দফ।  

 

১১.২ এভ.শ..শফীন বকাদনা শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন এ নীশতভারা জাশযয পূদফ ম শফশধদভাতাদফক (অশবজ্ঞতা ব্যতীত) শনদয়াশজত শনদয়াগকারীন কাম্য 

শক্ষাগত বমাগ্যতাম্পন্ন শনফন্ধনধাযী প্রশতষ্ঠান প্রধান ফা -প্রধানগণ প্রশতষ্ঠান এভ.শ..ভুশক্তয ভদয় শযশষ্ট ‘ঘ’ অনুমায়ী কাম্য 

অশবজ্ঞতা না থাকদর ফশণ মত বেদরয এক ধা শনদচয বফতন-বেদর বফতন-বাতাশদ াদফন। তদফ অশবজ্ঞতা পূণ ম দর শযশষ্ট ‘ঘ’ অনুমায়ী 

বফতন-বাতাশদ াদফন। এভ.শ..ভুক্ত বকান শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন জনফর কাঠাদভায শযশষ্ট ‘ঘ’ বত ফশণ মত শক্ষাগত বমাগ্যতা  অশবজ্ঞতা 

ব্যতীত কাউদক শনদয়াগ বদয়া মাদফ না।  

 

১১.৩ (ক) শনন-ভাধ্যশভক/ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় এভ.শ. ভুক্ত শক্ষায় শডশগ্রশফীন বকান কাযী শক্ষক/ কাযী বভৌরশব বমাগদাদনয ০৫ 

(াঁচ) ফছদযয ভদধ্য  যকাশয শক্ষক প্রশক্ষণ কদরজ/াফশরক শফশ্বশফদ্যারয় বথদক শক্ষায় শডশগ্র  (শফএড/শড-ইন-এড/শফএভএড/ ভভান-

মাবদয বক্ষদে এ কর শডশগ্র প্রদমাজয) অজমন কযদর শতশন এ শডশগ্রয জন্য বফতন বেদরয বগ্রড-10 এ বফতন-বাতাশদ প্রাপ্য দফন।  
 

(খ) শক্ষায় শডশগ্র (শফএড/শড-ইন-এড/শফএভএড/ভভান -মাবদয বক্ষদে এ কর শডশগ্র প্রদমাজয) অজমদনয জন্য শনধ মাশযত বফতন বগ্রড-১০ 

ব্যতীত অন্য বকান উচ্চতয বগ্রড প্রাপ্য দফন না।  

১১.৪ এভ.শ..ভুক্ত প্রবালকগণ প্রবালক দদ এভ.শ.. ভুশক্তয 0৮ (আট) ফছয পূশতমদত ৫ :২ অনুাদত বজযষ্ঠতায শবশিদত কাযী 

অধ্যাক দদ দদান্নশত াদফন। এদত বভাট দাংখ্যা বৃশদ্ধ াদফ না। অন্য প্রবালকগণ এভ.শ. ভুশক্তয ১০ ফছয দন্তালজনক চাকশয 

পূশতমদত বফতন বগ্রড ৯ বথদক 8 প্রাপ্য দফন। ১০ ফছয পূশতমদত উচ্চতয বগ্রদড বফতন প্রাশিয য যফতী 06 ফছদয কাযী অধ্যাক দদ 

দদান্নশত প্রাি না দর ০৬ ফছয পূশতমদত বফতন বগ্রড 8 বথদক 7 প্রাপ্য দফন। ভগ্র চাকশয জীফদন দুটিয বফশ উচ্চতয বগ্রড/টাইভ বের 

প্রাপ্য দফন না।   
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১১.৫ শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন কভ মযত শক্ষক/কভ মচাযীগণ তাঁদদয এভ.শ. ভুশক্তয তাশযখ দত ১০  (দ) ফছয দন্তালজনক চাকশয পূণ ম দর যফতী 

উচ্চতয বফতন বগ্রড প্রাপ্য দফন এফাং যফতী ৬ ফছয য একইবাদফ যফতী উচ্চতয বফতন বগ্রড প্রাপ্য দফন। তদফ উশিশখত বের প্রাশিয 

বক্ষদে একই বেদর মথাক্রদভ 10 ফছয  06 ফছয চাকুশয পূণ ম দত দফ। ভগ্র চাকশয জীফদন দুটিয বফশ উচ্চতয বগ্রড/টাইভ  বের  (বম 

নাদভই অশবশত বাক না বকন) প্রাপ্য দফন না।  

১১.৬ বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয শক্ষক-কভ মচাযীদদয চাকশযদত প্রথভ প্রদফদয দফ মাচ্চ ফয়ীভা ৩৫ ফছয । তদফ ভদদ ফা উচ্চতয দদ 

শনদয়াদগয বক্ষদে ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা শশথরদমাগ্য। শক্ষক-কভ মচাযীদদয বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং ৬০  (লাট) ফছয ফয় 

ম মন্ত প্রদদয় দফ।  ফয় ৬০ ফছয পূণ ম ফায য বকান প্রশতষ্ঠাদন প্রশতষ্ঠান প্রধান/ :  প্রধান/ শক্ষক-কভ মচাযীদক বকাদনা অফিাদতই 

পূনিঃশনদয়াগ শকাংফা চুশক্তশবশিক শনদয়াগ বদয়া মাদফ না। 

১১.৭ বকাদনা শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন অনুদভাশদত জনফরকাঠাদভায অশতশযক্ত শক্ষক-কভ মচাযী শনদয়াশজত যাখদর অশতশযক্ত শক্ষক-কভ মচাযীদদয 

বফতন-বাতাশদ  আনুলশিক সুশফধাশদ ১০০% াংশিষ্ট শক্ষাপ্রশতষ্ঠানদক ফন কযদত দফ। 

১১.৮ ইনদডক্সধাযী শক্ষক/কভ মচাযী এক ধযদনয প্রশতষ্ঠান দত অন্য ধযদনয প্রশতষ্ঠাদন ভদদ/ভদেদর চাকশযদত বমাগদান কযদর পূফ ম 

অশবজ্ঞতা গণনাদমাগ্য দফ।  
 

১১.৯ এ নীশতভারা জাশযয কাযদণ উিূত পূদফ ময ফদকয়া বকাদনা সুশফধা প্রদান কযা দফ না; 
 

১১.১০ (ক) বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাশিয জন্য আদফদনকাযী শক্ষক-কভ মচাযীগণ একই াদথ একাশধক দদ চাকশযদত ফা আশথ মক 

রাবজনক বকান দদ শনদয়াশজত থাকদত াযদফন না।   
 

(খ) এভ.শ..ভুক্ত বকান শক্ষক-কভ মচাযী প্রশতষ্ঠান শযফতমন ফা উচ্চতয দদ বমাগদান কযদর বমাগদাদনয তাশযখ বথদক পূফ মফতী শক্ষা 

প্রশতষ্ঠান/দদয বফতন-বাতা উদিারন কযদত াযদফন না।   
 

১১.১১ বফযকাশয কদরদজ (ক) প্রবালক (শপন্যান্প , ব্যাাংশকাং ফীভা) দদ এভ.শ..ভুশক্তয বক্ষদে শপন্যান্প ফা ব্যাাংশকাং  ইন্পুদযন্প 

শফলদয়;(খ) প্রবালক (উৎাদন ব্যফিানা  শফণন) দদ এভ.শ..ভুশক্তয বক্ষদে ভাদকমটিাং ফা ইন্টাযন্যানার শফজদন ফা ম্যাদনজদভন্ট 

শফলদয়  এফাং  

(গ) প্রবালক ( শশুয শফকা/ খাদ্য  পুশষ্ট/ গৃ ব্যফিানা  াশযফাশযক জীফন/ শল্পকরা  ফস্ত্র শযচ্ছদ) দদ এভ.শ..ভুশক্তয বক্ষদে 

গা মিয অথ মনীশত শফলদয় শনফন্ধন থাকদত দফ।  
 

১১.১২ বফযকাশয স্কুর   কদরদজ শক্ষক-কভ মচাযী শনদয়াদগয বক্ষবে কাশিত শ ক্ষাগত বমাগ্যতায ভদধ্য ভগ্র শক্ষাজীফদন ‘শযশষ্ট-ঘ’ 

বভাতাদফক একটি র্ততীয় শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ।  
 

১১.১৩ ইনদডক্সধাযী শক্ষক-কভ মচাযী ভদ/ভদেদর প্রশতষ্ঠান শযফতমন ফা উচ্চতয দদ শনদয়াদগয বক্ষদে এ নীশতভারায শযশষ্ট      ‘ঘ’ 

বত ফশণ মত শক্ষাগত বমাগ্যতা (বেশণ/শফবাগ) প্রদমাজয দফ না ; ব বক্ষদে তাদদয প্রথভ শনদয়াগকারীন শক্ষাগত বমাগ্যতা প্রদমাজয দফ।  

১১.১৪ ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় বকাদনা একটি ধদভ ময শক্ষাথীয াংখ্যা 4০ (চশি) ফা তদতাশধক দর বই ধদভ ময জন্য ১ জন কদয ধভীয় 

শক্ষক শনদয়াগ বদয়া মাদফ।  
 

১১.1৫ (ক) ভাধ্যশভক শফদ্যারয় উচ্চ ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় উন্নীত দর কভ মযত প্রধান শক্ষক স্বদফতদন স্বদদ শনদয়াশজত থাকদফন।   

প্রধান শক্ষক কভ মযত থাকা অফিায় অধ্যক্ষ শনদয়াগ কযা মাদফ না। শফদ্যারয়টিয উচ্চ ভাধ্যশভক স্তয এভ.শ..ভুক্ত না দর এফাং প্রধান 

শক্ষক দটি শুন্য দর উক্ত দদ প্রধান শক্ষক শনদয়াগ বদয়া মাদফ। তদফ ভাধ্যশভক শফদ্যারয়টিয উচ্চ ভাধ্যশভক স্তয এভ.শ. ভুক্ত দর  

প্রধান শক্ষক দটি শূন্য দর উক্ত দটি অধ্যক্ষ দদ উন্নীত দফ এফাং অধ্যক্ষ শনদয়াগ শদদত দফ।  
  

১১.১৬ (ক) উচ্চ ভাধ্যশভক শফদ্যারয়/ উচ্চ ভাধ্যশভক কদরদজয অধ্যক্ষ  শনদয়াদগয বক্ষদে ভাদ্রাা/ কাশযগশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয প্রবালক 

(াধাযণ)/কাযী অধ্যাক (াধাযণ) এয অশবজ্ঞতা গণনা কযা দফ।  

১১.১৬ (খ) স্নাতক (া) কদরদজয অধ্যক্ষ/উাধ্যক্ষ শনদয়াদগয বক্ষদে  ভাদ্রাা/ কাশযগশয শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয প্রবালক (াধাযণ)/ কাযী 

অধ্যাদকয (াধাযণ) অশবজ্ঞতা গণনা কযা দফ। 

১১.১৬ (গ) ভাধ্যশভক শফদ্যারদয়য প্রধান শক্ষক/কাযী প্রধান শক্ষক শনদয়াদগয বক্ষদে কাশযগশয শক্ষা প্রশতষ্ঠান /দাশখর ভাদ্রায কাযী 

শক্ষদকয অশবজ্ঞতা গণনা কযা দফ।    

১১.১৭ এই নীশতভারা জাশযয পূদফ ম শফশধদভাতাদফক শনদয়াগপ্রাি শক্ষক-কভ মচাযী এই জনফরকাঠাদভা  এভ.শ..নীশতভারায় ফশণ মত 

প্যাটান মভুক্ত শূন্যদদ এভ.শ. ভুক্ত দত াযদফন।  
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১২। শক্ষাপ্রশতষ্ঠান (স্কুর  কদরজ) শযফতমনিঃ- বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাি বকাদনা শ ক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন চাকশযযত অফিায় প্রশতষ্ঠান 

প্রধানদক অফশতকযদণয ভাধ্যদভ বকাদনা শ ক্ষক/কভ মচাযী অন্য বমদকাদনা এভ.শ. ভুক্ত শ ক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন ভদদ/উচ্চতয দদ শনদয়াদগয 

জন্য আদফদন কযদর তাঁদক শফবাগীয় প্রাথীরূদ গণ্য কযা দফ। এরূ প্রাথী বম শ ক্ষাপ্রশতষ্ঠাদন শনদয়াশজত দফন ব শ ক্ষাপ্রশতষ্ঠান 

এভ.শ..ভুক্ত দর পূদফ মাক্ত প্রশতষ্ঠাদনয ছাড়ে  দায়মুশক্ত ে গ্রণ এফাং অন্যান্য বমাগ্যতা পূযণ াদদক্ষ শতশন নতুন প্রশতষ্ঠাদন বফতন-

বাতাশদয যকাশয অাং প্রাপ্য দফন। তদফ এক প্রশতষ্ঠান দত চাকশয তযাগ কযায য অন্য প্রশতষ্ঠাদন বমাগদাদনয ভদয়য ব্যফধান দফ মাচ্চ ২ 

(দুই) ফছয ম ম ন্ত তাঁয ইনদডক্স ফার থাকদফ ; এয অশধক দর  চাকুশযয শফযশত ( Break of Service) ফদর গণ্য দফ। যকায 

এভ.শ. ভুক্ত শক্ষক/কভ মচাযীদদয প্রদয়াজনদফাদধ নীশতভারা প্রণয়দনয ভাধ্যদভ এক প্রশতষ্ঠান বথদক অন্য প্রশতষ্ঠাদন ফদশর কযদত াযদফ। 

যফতীদত অশবজ্ঞতা গণনায বক্ষদে চাকুযীয শফযশতকার ফাদ মাদফ।  

 

১৩। বজযষ্ঠ্তা  অশবজ্ঞতা শনধ মাযণ :- শক্ষক  কভ মচাযীদদয াযস্পশযক বজযষ্ঠ্তা  অশবজ্ঞতা তাদদয াংশিষ্ট দদ প্রথভ এভশভুশক্তয 

তাশযখ বথদক গণনা কযা দফ। তদফ এভশভুশক্ত একই তাশযদখ দর বজযষ্ঠতা শনধ মাযদণয বক্ষদে বমাগদাদনয তাশযখ শফদফচনা কযা দফ। 

তদফ বকান শক্ষদকয শনদয়াগ শনয়শভতকযণ কযা দর শনয়শভতকযদণয তাশযখ বমাগদাদনয তাশযখ শদদফ গণ্য দফ। বমাগদাদনয তাশযখ 

একই দর জন্ তাশযদখয শবশিদত বজযষ্ঠতা শনধ মাযণ দফ।    

 

১৪। শক্ষাপ্রশতষ্ঠান বগ্রশডাং:  শক্ষাপ্রশতষ্ঠানমূদয  এভ.শ. ভুশক্তকযদণয শননরু সূচদকয আদরাদক বগ্রশডাং কযা দফ: 

 

 একাদডশভক স্বীকৃশতয তাশযখ  ২৫ (প্রশত ২ ফছদযয জন্য ৫ , ১০ ফা তদূধ মফ ফছয দর ২৫) 

শক্ষাথীয াংখ্যা                  ২৫ ( কাম্য াংখ্যায বক্ষদে ১৫ , কাম্য াংখ্যায যফতী প্রশত ১০% বৃশদ্ধয জন্য ৫) 

 যীক্ষাথীয াংখ্যা               ২৫ ( কাম্য াংখ্যায বক্ষদে ১৫ , কাম্য াংখ্যায যফতী প্রশত ১০ জদনয ৫ ) 

    উিীদণয                        ২৫  (কাম্য ায অজমদনয বক্ষদে ১৫ , যফতী প্রশত ১০% এয জন্য ৫ জন 

 বভাট =                          ১০০  

১৫। শক্ষাপ্রশতষ্ঠান এভ.শ. ভুশক্তয দ্ধশত: শক্ষাপ্রশতষ্ঠান এভ.শ.ভুশক্তয জন্য কাম্যতমাশদ পূযণ াদদক্ষ মথামথ কর্তমদক্ষয ভাধ্যদভ  

অনরাইদন আদফদন কযদত দফ।  

 

১৬। (ক) এভ.শ. ভুশক্তয রদক্ষয প্রশতষ্ঠান ফাছাইদয়য জন্য ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা  শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রনারদয়য অশতশযক্ত শচফ বক 

(ভাধ্যশভক) বক আফায়ক কদয একটি কশভটি দফ। কশভটি এ নীশতভারা এফাং ফাদজট ফযাদদ্দয আদরাদক এভ.শ..ভুশক্তয জন্য প্রশতষ্ঠান 

ফাছাইপূফ মক যকাদযয শনকট সুাশয কযদফ। তদফ জনস্বাদথ ম গুরুত্বপূণ ম শফদফচনায় এভ.শ. ভুশক্তয তমপূযণ াদদক্ষ যকায বকাদনা 

প্রশতষ্ঠাদনয এভ.শ. ভুশক্তয আদদ শদদত াযদফন।   

 

(খ) বকান শক্ষাপ্রশতষ্ঠান ভন্ত্রণারয় কর্তমক এভ.শ..ভুশক্তয আদদ প্রাি দর ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা অশধদিয প্রশতষ্ঠাদনয ধযন অনুমায়ী 

এভ.শ. বকাড প্রদান কযদফ। 

 

১৭। শক্ষক/কভ মচাযীয বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং ছাড়কযণ দ্ধশত: 

 

১৭.১  বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাশিয জন্য শক্ষক/কভ মচাযীদক প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় কাগজে  তর্থ্াশদ 

ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা অশধদিদযয শনদদ মশত প্রশক্রয়ায় আদফদন/অন রাইদন আদফদন কযদত দফ। 

১৭.২ ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য দক্ষ ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা অশধদিদযয ০৯টি আঞ্চশরক কাম মারয় এয ভাধ্যদভ  

আদফদনেমূ াংশিষ্ট শফশধ শফধান  শনয়ভাফশরয আদরাদক যীক্ষা-শনযীক্ষা কদয শনধ মাশযত ভদয়য ভদধ্য শক্ষক/কভ মচাযীদদয 

বফতন- বাতাশদয যকাশয অাং ছাড় কযদফন।  

১৭.৩ অতয তর্থ্ প্রদান, তর্থ্ বগান কযা, ভুয়া ফা জার কাগজে দাশখর, প্রাপ্যতা না থাকা দে আদফদনে বপ্রযণ কযায কাযদণ 

বফতন-বাতাশদ'য যকাশয অাং ছাড়কযদণ অশনয়দভয জন্য াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান  প্রধান/শক্ষক-কভ মচাযী/প্রশতষ্ঠাদনয ব্যফিানা কশভটি-গবশন মাং 

ফশড দায়ী থাকদফন এফাং তাদদয শফরুদদ্ধ মদথামৄক্ত আইনানুগ ব্যফিা গ্রণ কযা দফ। 
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১৮।  বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং িশগত, কতমন  ফাশতরকযণ : 

১৮.১ ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা  শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয় শনদনাক্ত কাযদণ বকাদনা বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয শক্ষক , কভ মকতমা  

কভ মচাযীদদয বফতন-বাতাশদয যকাশয অাংদয ফযাদ্দ াভশয়ক ফন্ধ , আাংশক ফা ম্পূণ ম কতমন শকাংফা ফাশতর কযদত াযদফ; 
 

 (ক) এ শনদদ মশকায ৫নাং অনুদচ্ছদদ ফশণ মত আফশ্যকীয় তম পূযণ না কযদর ফা প্রশতষ্ঠাদনয এভ.শ. ভুশক্তয তম  বি প্রভাশণত দর 

প্রশতষ্ঠাদনয এভ.শ. িশগত/ফাশতর কযা মাদফ। 

(খ) যকায ফা যকায কর্তমক শনধ মাশযত কর্তমদক্ষয শনদদ মনা বভাতাদফক শাফ াংযক্ষণ  আয়-ব্যয় শনযীক্ষা না কযদর অথফা যকাদযয 

শনদদ মনা প্রশতারন না কযদর, ব্যদয়য বক্ষদে PPR অনুযণ না কযদর প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয বফতন-বাতা িশগত/ফাশতর কযা দফ এফাং 

শযচারনা কশভটিয শফরুদদ্ধ ব্যফিা বনয়া দফ। 
(গ) শভর্থ্া তর্থ্ প্রদান, অবফধ শক্ষক শনদয়াগ, ভুয়া াখা/শভর্থ্া শক্ষাথী প্রদ মন, াফশরক যীক্ষায় অদুায় অফরম্বন এফাং ভাধ্যশভক  

উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়/অশধদিয/বফাদড ময আশর  আযশফদেদনয শদ্ধান্ত প্রশতারন না কযদর াংশিষ্ট শক্ষক-কভ মচাযী এফাং 

প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয বফতন-বাতা িশগত/ফাশতর কযা দফ।    

 (ঘ)  প্রশতষ্ঠান কর্তমক NTRCA-বত শক্ষক/কভ মচাযীয চাশদা শদদর, উক্ত দদ NTRCA কর্তমক শনফ মাশচত/ভদনানীত শক্ষক/কভ মচাযী 

শনদয়াগ শদদত দফ। প্যাটান ম অশতশযক্ত চাশদা শদদর উক্ত শক্ষক/কভ মচাযীয তবাগ বফতন-বাতা প্রশতষ্ঠান বথদক শনফ মা কযদত দফ। এয 

ব্যতযয় ঘটদর প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয বফতন-বাতা িশগত/ফাশতর কযা দফ এফাং শযচারনা কশভটিয শফরুদদ্ধ ব্যফিা বনয়া দফ। 
(ঙ) এভ.শ..ভুশক্তয জন্য জার শক্ষাগত বমাগ্যতায নদ/শনফন্ধন নদ প্রদান , জার শনদয়াগ াংক্রান্ত বযকড ম প্রদান, ভশরা বকাটা অনুযণ 

ব্যতীত শক্ষক শনদয়াগ প্রদান এফাং প্যাটান ম ফশর্ভ মত দদ এভ.শ..র্ভশক্তয জন্য আদফদন বপ্রযণ কযদর প্রশতষ্ঠান প্রধান এফাং াংশিষ্ট 

শক্ষক-কভ মচাশযয বফতন-বাতা িশগত/ফাশতর কযা দফ এফাং শযচারনা কশভটিয শফরুদদ্ধ ব্যফিা বনয়া দফ।  
 (চ) বফতন-বাতাশদ'য যকাশয অাং উদিারদন অশনয়দভয জন্য প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয বফতন-বাতা িশগত/ফাশতর কযা দফ এফাং  শযচারনা 

কশভটিয শফরুদদ্ধ ব্যফিা বনয়া দফ।  
১৮.২ িশগতকৃত বফতন-বাতাশদয যকাশয অাংদয বকাদনা ফদকয়া প্রদান কযা দফ না।    

১৮.৩ িশগতকৃত এভ.শ.. পূনযায় চালুয বক্ষদে শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য অনুদভাদন প্রদয়াজন দফ; 

১৮.৪ এভ.শ.. িশগত অথফা ফাশতরকৃত বকাদনা প্রশতষ্ঠান যফতীদত এভ.শ..য তমপূযণ কযদর পুনযায় এভ.শ.. ছাদড়য বমাগ্য 

শফদফশচত দফ। এ বক্ষদে এভ.শ.. িশগতকারীন ভদয়য বকাদনা ফদকয়া বফতন-বাতা প্রাপ্য দফ না।  

১৮.৫ প্রশতষ্ঠাদনয শক্ষক-কভ মচাযী  ব্যফিানা কশভটিয ভধ্যকায অবযন্তযীণ শফদযাদধয কাযদণ ফা তাদদয ভদধ্য সৃষ্ট ভাভরায কাযদণ 

বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং উদিারন ম্ভফ না দর যফতীদত ফদকয়া শাদফ তা এভ.শ. খাত বথদক উদিারন কযা মাদফ না। 

াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাদনয আশথ মক দায়-দাশয়ত্ব ফন  কযদফ। 

১৮.৬ ব্যশক্তগত ভাভরায় শনদদ মাল প্রভাশণত দর আদারদতয শনদদ মনা াদদক্ষ ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ,  শক্ষা ভন্ত্রণারয় ফদকয়া বফতন 

শযদাদধয শফলয়টি শফদফচনা কযদফ। 
 

১৯। পূণিঃশফ মদফচনায আদফদন  : বকাদনা প্রশতষ্ঠান/শক্ষক-কভ মচাযীয বফতন বাতাশদয যকাশয অাং ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা 

ভন্ত্রণারয় কর্তমক িশগত, কতমন  ফাশতদরয শফরুদদ্ধ শনদনাক্তবাদফ যকাদযয শনকট পূণিঃশফ মদফচনায জন্য আদফদন কযা মাদফ।  

 

(ক) প্রশতষ্ঠাদনয প্রধান ফা শক্ষক-কভ মচাযীদক ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা অশধদিদযয ভাশযচারক ফযাফয উমৄক্ত  কাযণ উদিখপূফ মক  

প্রভাণাশদ কাদয ৩০ শদদনয ভদধ্য আদফদন কযদত দফ। 

 (খ) াংশিষ্ট অশধদিদযয ভাশযচারক এটি যীক্ষাদন্ত ৩০ শদদনয ভদধ্য শুনাশন গ্রণপূফ মক ভতাভত  শক্ষা ভন্ত্রণারদয় ভাধ্যশভক  উচ্চ 

শক্ষা শফবাদগ বপ্রযণ কযদফ।  

 (গ) এ শফলদয় ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তমক গঠিত শনদনাক্ত কশভটি াংশিষ্ট শফশধ-শফধান অনুমায়ী চূড়ান্ত শনষ্পশিয 

জন্য সুাশয প্রদান কযদফ – 

(১)  অশতশযক্ত শচফ/মৄগ্ম-শচফ, ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়                            - বাশত 

(২) ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা অশধদিদযয প্রশতশনশধ   ০৪ জন (স্কুর-২/কদরজ-১/আইন-১)                      - দস্য                                          

[ শযচারক/উ-শযচারক/কাযী শযচারক ম মাদয়য ]  

 (৩) শযদ মন  শনযীক্ষা অশধদিদযয প্রশতশনশধ                                                                       - দস্য 

 (৪) ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, অশডট, আইন, বফ-যকাশয ভাধ্যশভক ১, ২, বফ-যকাশয কদরজ াখায প্রশতশনশধ      - দস্য 

 (৫) মৄগ্ম-শচফ/উশচফ (বফযকাশয ভাধ্যশভক-৩), ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ,  শক্ষা ভন্ত্রণারয়  - দস্যশচফ 
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২০। শক্ষক  শক্ষাপ্রশতষ্ঠান মূল্যায়ন ব্যফিা: প্রশতষ্ঠান প্রধান কর এভ.শ. ভুক্ত শক্ষদকয কাদজয মূল্যায়দনয ব্যফিা থাকদত দফ। 

প্রদতযক এভ.শ. ভুক্ত প্রশতষ্ঠান এভ.শ. ভুক্ত শক্ষদকয ফাশল মক মূল্যায়দনয ব্যফিা কযদফ। এ শফলদয় যকায মথামথ ব্যফিা গ্রণ 

কযদফ।  
 

২1। আঞ্চশরক াভঞ্জস্য শফধান : এভ.শ. ভুশক্তয জন্য শক্ষাপ্রশতষ্ঠান শনফ মাচদনয বক্ষদে আঞ্চশরক াভঞ্জস্য যক্ষা কযদত দফ । এই 

নীশতভারা অনুযদণ নতুন প্রশতষ্ঠান  (স্কুর কদরজ) এভ.শ. ভুক্ত কযায বক্ষদে াংশিষ্ট উদজরায জনাংখ্যা , এভ.শ. ভুক্ত প্রশতষ্ঠাদনয 

াংখ্যা  প্রশতষ্ঠাদনয ধযন শফদফচনা কযদত দফ। এদক্ষদে ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয় মথামথ সূচক/প্রশক্রয়া শনধ মাযণ 

এফাং কাম মকয কযদফ। 
 

২2। শফদল বক্ষদে তম শশথর:  শক্ষায় অনগ্রয, ববৌদগাশরকবাদফ অসুশফধাজনক (Geographically Disadvantaged) 

াাশড় এরাকা, ায-ফাড়, চযাঞ্চর, নাযীশক্ষা, াভাশজকবাদফ অনগ্রয বগাষ্ঠী, প্রশতফন্ধী, শফদলাশয়ত শক্ষাপ্রশতষ্ঠান প্রশতষ্ঠায বক্ষদে 

শফদল শফদফচনায় তম শশথর কযা বমদত াদয।  
 

২3। যশতকযণ: এ নীশতভারা কাম মকয য়ায পূদফ ম জাশযকৃত শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য এতদাংক্রান্ত কর আদদ  শনদদ মনায় ফশণ মত 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং এফাং জনফর কাঠাদভা ম্পশকমত াংশিষ্ট অাংমূ ফাশতর ফদর গণ্য দফ।  
 

২4।   নীশতভারায কাম মকাশযতা:  এ নীশতভারা শননরূবাদফ কাম মকয দফ; 

(ক) নীশতভারায জাশয  য়ায পূদফ ম এভ.শ..ভুক্ত শক্ষক-কভ মচাযীয বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রদান অব্যাত থাকদফ ; 

(খ) শনফন্ধন যীক্ষা  শনফন্ধন কর্তমক্ষ কর্তমক শক্ষক শনফ মাচন চালু য়ায পূদফ ম াঠদাদনয অনুভশত প্রাি শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয শফশধদভাতাদফক 

শনদয়াগপ্রাি শক্ষকগদণয শনফন্ধন যীক্ষায় অাংগ্রদণয প্রদয়াজন দফ না; 

(গ) যকায জনস্বাদথ ম এ নীশতভারা প্রদয়াজনীয় াংদাধন কযদত াযদফ;  

(ঘ) এ নীশতভারায আতায় বৃশদ্ধপ্রাি দদ শনদয়াদগয শফলদয় যকায পৃথক আদদ জাশয কযদফ।  

(ঙ) এ নীশতভারা অশফরদম্ব কাম মকয দফ।  

 

২5। ব্যাখ্যা: বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রদান এফাং জনফরকাঠাদভা ম্পশকমত শনদদ মশকায বকান ব্যাখ্যায প্রদয়াজন দর যকাদযয 

শনকট দত তা গ্রণ কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

স্বা/ 

 

শচফ 

ভাধ্যশভক  উচ্চ শক্ষা শফবাগ 

শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 
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শফতযণ: (বজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়)  

১।   শচফ, অথ ম শফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শচফারয়, ঢাকা। 

২। শচফ, কাশযগশয  ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ, ফাাংরাদদ শচফারয়, ঢাকা। 

৩-৭।  অশতশযক্ত শচফ (প্রান  অথ ম/বফযকাশয ভাধ্যশভক/যকাশয ভাধ্যশভক/উন্নয়ন/কদরজ/শফশ্বশফদ্যারয়), ভাধ্যশভক   উচ্চ শক্ষা 

শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, শচফারয়, ঢাকা  

৮-১৫।  শফবাগীয় কশভনায, ঢাকা/চেগ্রাভ/যাজাী/খুরনা/ফশযার/শদরট/যাংপুয/ভয়ভনশাং। 
১৬। ভাশযচারক, ফাাংরাদদ শক্ষাতর্থ্  শযাংখ্যান ব্যযদযা (ব্যানদফই), ঢাকা 

১৭-১৯।  মৄগ্ম-শচফ (বফযকাশয ভাধ্যশভক/অশডট  আইন/ভাধ্যশভক), ভাধ্যশভক   উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ 

শচফারয়, ঢাকা  

২০। ভাশযচারক, ভাধ্যশভক   উচ্চ শক্ষা অশধদিয, শক্ষাবফন, ঢাকা    

২১। বচয়াযম্যান, বফযকাশয শক্ষক শনফন্ধন  প্রতযয়ন কর্তমক্ষ (এনটিআযশএ), ঢাকা 

২২-৩১।  বচয়াযম্যান, ভাধ্যশভক  উচ্চ ভাধ্যশভক শক্ষা বফাড ম, কর বফাড ম ।   
৩২। বচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফাড ম, ঢাকা  

৩৩। বচয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা বফাড ম, আগাযগাঁ, ঢাকা  

৩৪। বচয়াযম্যান, জাতীয় শক্ষাক্রভ  াঠ্যপুস্তক বফাড ম (এন, শ, টি, শফ), ভশতশঝর, ঢাকা 

৩৫-৩৮। ব্যফিানা শযচারক, বানারী ফাাংক/অগ্রণী ব্যাাংক/ জনতা ব্যাাংক/রূারী ব্যাাংক শরশভদটড, প্রধান কাম মারয়, ভশতশঝর, ঢাকা 

৩৯-১০২। বজরা প্রাক, ------------------------------------------------------ (কর)   

১০৩। শশনয়য কাযী শচফ (ফাদজট),ভাধ্যশভক   উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, শচফারয়, ঢাকা    

১০৪।  শযচারক, শযদ মন  শনযীক্ষা অশধদিয, ঢাকা 

১০৫। শশনয়য শদেভ এনাশরে, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ শচফারয়, ঢাকা (দয়ফাইদট প্রকাদয অনুদযাধ) 

১০৬। উশনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ পযভ  প্রকানা অশপ বতজগাঁ, ঢাকা (ফাাংরাদদ বগদজদটয অশতশযক্ত াংখ্যায় প্রকাপূফকম প্রকাশত  

বগদজদটয ৩০০ কশ ভাধ্যশভক   উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, শচফারবয় বপ্রযদণয অনুদযাধ)  

১০৭। শযচারক (অঞ্চর),  ------------------------------------------------------ (কর)    

১০৮। উশযচারক (অঞ্চর),  --------------------------------------------------- (কর)      

 
 

অফগশতয জন্য অনুশরশ: 

১।  ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত শচফ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, শচফারয়, ঢাকা 

২।  ভাননীয় প্রশতভন্ত্রীয একান্ত শচফ, কাশযগশয  ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ, শচফারয়, ঢাকা   

৩।  ভাননীয় বচয়াযম্যান, জাতীয় াংদদয শক্ষা ভন্ত্রণারয় ম্পশকমত িায়ী কশভটিয একান্ত শচফ, রুভ নাং ৭৬৫, বযাড-৭,  নথ ম দয়ে  

     ব্লক,  জাতীয় াংদ বফন, বদযফাাংরা নগয, ঢাকা 

৪।  শচফ ভদাদদয়য একান্ত শচফ, ভাধ্যশভক   উচ্চ শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা।          

 

 

 

 

 

 

 

 (জাদফদ আদভদ) 

অশতশযক্ত শচফ 

 বপান: ৯৫১৪৭৪৭ 
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শযশষ্ট-'ক'  

ক. ববৌদগাশরক দূযত্বশবশিক প্রাপ্যতা : 

শফ: দ্র:  বভদোশরটন এরাকায় উমৄ মক্ত তমাফশর প্রদমাজয দফ না। কাশযগশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয বক্ষদে স্তয অনুমায়ী স্কুর এফাং কদরদজয অনুরূ তম 

প্রদমাজয দফ। 

খ) জনাংখ্যায শবশিদত প্রাপ্যতা  : 

শফ: দ্র: বভদোশরটন এরাকায় উমৄক্ত তমাফশর প্রদমাজয দফ না। 

 

শযশষ্ট-'খ' 

বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাশিয জন্য কাম্য শক্ষাথী াংখ্যা 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয ধযন অঞ্চর শক্ষা  শুধু ফারক প্রশতষ্ঠাদনয জন্য শুধু ফাশরকাদদয জন্য 

শফদ্যারয়    

শনন ভাধ্যশভক 

৬ষ্ঠ-৮ভ 

য ২০০ জন ১৮০ জন 

ভপিঃস্বর ১৫০ জন ১২০ জন 

ভাধ্যশভক 

৬ষ্ঠ-১০ভ 

য ৩০০ জন ২০০ জন 

ভপিঃস্বর ২০০ জন ১০০ জন 

উচ্চ ভাধ্যশভক 

৬ষ্ঠ-১২ 

য ৪৫০ জন 

(৩০০+১৫০**) 

২০০ জন 

(১০০+১২০**) 

ভপিঃস্বর ৩২০ জন 

(২০০+১২০*) 

১০০ জন 

(১০০+১০০**) 

 

 

 

 

প্রশতষ্ঠাদনয ধযন অঞ্চর দুযত্ব 

শফদ্যারদয়য ধযন 

শনন ভাধ্যশভক 

য ১ শক. শভ 

ভপিঃস্বর ৩ শক. শভ 

ভাধ্যশভক 

য ১ শক. শভ 

ভপিঃস্বর ৪ শক. শভ 

উচ্চ ভাধ্যশভক 

য ২ শক. শভ 

ভপিঃস্বর ৬ শক. শভ 

ধযন জনাংখ্যা 

শফদ্যারয়  

শনন ভাধ্যশভক/ভাধ্যশভক ১০,০০০ জন 

উচ্চ ভাধ্যশভক শফদ্যারয়  ৭৫,০০০ জন 

কদরজ   

উচ্চ ভাধ্যশভক কদরজ ৭৫,০০০ জন 
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কদরজ     

উচ্চ ভাধ্যশভক  

১১-১২ 

য ২০০ জন ১৫০ জন 

ভপিঃস্বর ১৫০ জ ১২০ জন 

স্নাতক (া) 

১১-১৫ 

য ২৫০ জন 

(২০০+৫০**) 

২০০ জন 

(১৫০+৫০**) জন 

ভপিঃস্বর ২০০ জন  

১৫০+৫০**) 

১৫০ জন 

(১২০+৩০**) জন 

 উচ্চ ভাধ্যশভক প্রশতষ্ঠানমূদ (৬ষ্ঠ-১২) একাদ বেশণদত নুযনতভ শক্ষাথী।  

 স্নাতক ম মাদয় ন্যযনতভ শক্ষাথী।  

 

শযশষ্ট-'গ' 

যীক্ষায পরাপর 

বফতন-বাতাশদয যকাশয অাং প্রাশিয জন্য াফশরক যীক্ষায় শননরূ পরাপর অজমন কযদত দফ।  

শক্ষাপ্রশতষ্ঠাদনয 

ধযন 

স্তয অঞ্চর  যীক্ষাথীয ন্যযনতভ াংখ্যা  াদয ন্যযনতভ ায 

শফদ্যারয়  ভাধ্যশভক 

৬ষ্ঠ-১০ভ 

য ৬০ জন 70% 

ভপিঃস্বর ৪০ জন 70% 

 

 

 

কদরজ 

উচ্চ ভাধ্যশভক 

৬ষ্ঠ-১২ 

য ৬০ জন 70% 

ভপিঃস্বর ৪০ জন 70% 

স্নাতক 

(১১-১৫) 

য ৬০ জন 70% 

ভপিঃস্বর ৪০ জন 70% 
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বফযকাশয শক্ষাপ্রশতষ্ঠান এয শক্ষক কভ মচাযীদদয জন্য শনদয়াগ-বমাগ্যতা  

অশবজ্ঞতা  বফতনদের 

 

 

ক) শফদ্যারয় : 

ক্রশভক 

নাং 
দদয নাভ  শনদয়াদগয জন্য শক্ষাগত বমাগ্যতা (ন্যযনতভ)  

অশবজ্ঞতা চাকশযদত প্রদফদয 

ফয়ীভা  
বফতন বের  বগ্রড 

১ 

অধ্যক্ষ 

(উচ্চ ভাধ্যশভক 

শফদ্যারয় ) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদকািয শডশগ্র 

/ভভান  

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত ৪ ফছয বভয়াশদ 

স্নাতক (ম্মান) শডশগ্র/ভভান  

উাধ্যক্ষ/ কাযী অধ্যাক দদ 

০৩ ফছদযয অশবজ্ঞতা প্রবালক/ 

কাযী অধ্যাক দদ ১২ ফছদযয 

শক্ষকতায অশবজ্ঞতা।  

 

বগ্রড-৫ 

(৪৩০০০ - ৬৯৮৫০/-) 

 

 

 

২ 

কাযী অধ্যাক  

(বকফর দদান্নশতয 

বমাগ্য দ) 

এভ.শ. ভুক্ত প্রবালকগণ প্রবালক দদ 

এভ.শ. ভুশক্তয ০৮ (আট) ফছয পূশতমদত 

৫:২ অনুাত অনুমায়ী ১৩ (ii) অনুদচ্ছদদ 

ফশণ মত াযস্পশযক বজযষ্ঠতা শনধ মাযণ াদদক্ষ 

কাযী অধ্যাক দদ দদান্নশত াদফন। 

প্রবালক শদদফ এভ.শ.  ভুক্ত 

দদ ০৮ ফছদযয শক্ষকতায 

অশবজ্ঞতা  

বগ্রড-৬ 

(35500-67010/-) 

৩ 
প্রবালক 

 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদক াংশিষ্ট 

শফলয় ২য় বেশণয স্নাতদকািয শডশগ্র  

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট শফলদয় ৪ 

ফছয বভয়াশদ ২য় বেশণ/ ভভাদনয স্নাতক  

(ম্মান) শডশগ্র 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীতশক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১ টি ৩য় 

বেশণ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

(22000-53060/-) 

 

 

 

৪ 

প্রবালক 

(তর্থ্  বমাগাদমাগ 

প্রমৄশক্ত) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত কশম্পউটায 

শফজ্ঞান/আইশটি শফলদয় ৪  (চায) ফছয 

বভয়াশদ ২য় বেশণয স্নাতক (ম্মান) শডশগ্র; 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত কশম্পউটায 

শফজ্ঞান/আইশটি শফলয় স্নাতক শডশগ্র এফাং 

২য় বেশণয স্নাতদকািয শডশগ্র; 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১ টি ৩য় 

বেশণ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ।  

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

(22000-53060/-) 

5 

প্রবালক (উৎাদন 

ব্যফিানা  

শফণন); 

 

ভাদকমটিাং/ইন্টাযন্যানার শফজদন/ 

ম্যাদনজদভন্ট শফলদয় ৪ (চায) ফছয বভয়াশদ 

২য় বেশণয স্নাতক (ম্মান) শডশগ্র; 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদক ভাদকমটিাং/ 

ইন্টাযন্যানার শফজদন/ ম্যাদনজদভন্ট 

শফলয় ভাদকমটিাং/ইন্টাযন্যানার শফজদন/ 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০- ৫৩০৬০/- 

 



17/ ২৫ 

 

 

ম্যাদনজদভন্ট শফলদয় ২য় বেশণয স্নাতদকািয 

শডশগ্র ; 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র  ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১ টি ৩য় 

বেশণ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

6 

প্রবালক (শপন্যান্প, 

ব্যাাংশকাং এন্ড 

ইনু্পদযন্প)  

 

শপন্যান্প/ ব্যাাংশকাং এন্ড ইনু্পদযন্প শফলদয় ৪ 

(চায) ফছয বভয়াশদ ২য় বেশণয 

স্নাতক(ম্মান) শডশগ্র; 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদক শপন্যান্প/ 

ব্যাাংশকাং এন্ড ইনু্পদযন্প শফলয় 

শপন্যান্প/ব্যাাংশকাং এন্ড ইনু্পদযন্প শফলদয় ২য় 

বেশণয স্নাতদকািয শডশগ্র ; 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র  ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১ টি ৩য় 

বেশণ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০- ৫৩০৬০/- 

 

7 

প্রবালক (শশুয 

শফকা/ খাদ্য  

পুশষ্ট/ গৃ ব্যফিানা 

 াশযফাশযক 

জীফন/ শল্পকরা  

ফস্ত্র শযচ্ছদ) 

াংশিষ্ট শফলদয়/গা মিয অথ মনীশতদত ৪ ফছয 

বভয়াশদ ম্মান; 

অথফা 

স্নাতক ম মাদয় গা মিয অথ মনীশত  গা মিয 

অথ মনীশত শফলদয় স্নাতদকািয শডশগ্র। 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা  ১টি ৩য় 

বেশণ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০- ৫৩০৬০/- 

 

8 

প্রধান শক্ষক  

(ভাধ্যশভক 

শফদ্যারয়) 

 

 

 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক/ভভান  

শফএড শডশগ্র/ভভান।  

ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় কাযী প্রধান 

শক্ষক/শনন- ভাধ্যশভক শফদ্যারদয় 

প্রধান শক্ষক শদদফ ৩ ফছদযয 

অশবজ্ঞতা  ১২ ফছদযয কাযী 

শক্ষক শাদফ শক্ষকতায 

অশবজ্ঞতা 

বগ্রড-৭ 

(২৯০০০-৬৩৪১০/-) 

9 

প্রধান শক্ষক  

(শনন ভাধ্যশভক 

শফদ্যারয়) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক/ভভান  

শফএড শডশগ্র/ভভান।  

শফদ্যারদয় অথফা অনুদচ্ছদ ১১.১7 এ 

ফশণ মত দদ ১০ ফছদযয কাযী 

শক্ষক শাদফ শক্ষকতায 

অশবজ্ঞতা 

 

 

বগ্রড-৮ 

(২৩০০০-৫৫৪৭০/-) 

10 

কাযী প্রধান 

শক্ষক 

(ভাধ্যশভক 

শফদ্যারয়) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক/ভভান  

শফএড শডশগ্র/ভভান। 

শফদ্যারদয় অথফা অনুদচ্ছদ ১১.১7 এ 

ফশণ মত দদ ১০ ফছদযয কাযী 

শক্ষক শাদফ শক্ষকতায 

অশবজ্ঞতা 

বগ্রড-৮ 

(২৩০০০-৫৫৪৭০/-) 

11 

প্রদ মক  

(উচ্চ ভাধ্যশভক 

শফদ্যারয়) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট শফলয় 

২য় বেশণয স্নাতক শডশগ্র/ভভান। 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১টি ৩য় 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

 



18/ ২৫ 

 

 

বেশণ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অথফা 

াংশিষ্ট শফলদয় স্নাতদকািয/ভভান ম মাদয়য 

২য় বেশণ থাকদর অন্যান্য ম মাদয় বমদকাদনা  

একটি ৩য় শফবাগ/ ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

 

 

১2 
কাযী শক্ষক 

(াভাশজক শফজ্ঞান) 

১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট শফলয় 

 স্নাতক শডশগ্র /ভভান  শফএড 

শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

২) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট 

শফলয় স্নাতক শডশগ্র/ভভান। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

১3 
কাযী শক্ষক 

(গশণত) 

১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত গশণত 

শফজ্ঞান শফবাদগ স্নাতক শডশগ্র / ভভান  

শফএড শডশগ্র/ ভভান।  
অথফা 

২)  শফশ্বশফদ্যারয় দত গশণত শফজ্ঞান 

শফবাদগ স্নাতক শডশগ্র/ভভান। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য)  

 

 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

 

১4 
কাযী শক্ষক 

(ফাাংরা) 

(১)স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক 

ম মাদয়য ন্যযনতভ ৩০০ নম্বদযয ফাাংরা 

স্নাতক শডশগ্র /ভভান  শফএড 

শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

(২)স্নাতক ম মাদয়য ন্যযনতভ ৩০০ নম্বদযয 

ফাাংরা স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক 

শডশগ্র/ভভান।  
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় শফবাগ/ 

ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

 

১5 
কাযী শক্ষক 

(ইাংদযশজ) 

(১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক 

ম মাদয়য ন্যযনতভ ৩০০ নম্বদযয ইাংদযশজ 

স্নাতক শডশগ্র/ভভান  শফএড শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

(২) স্নাতক ম মাদয়য ন্যযনতভ ৩০০ নম্বদযয 

ইাংদযশজ স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক 

শডশগ্র/ভভান। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় শফবাগ/ 

ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

 

 

 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

 



19/ ২৫ 

 

 

১6 
কাযী শক্ষক 

(ব্যফায় শক্ষা) 

(১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয়  দত ফাশণজয/ 

ব্যফায় শক্ষা শফবাদগ স্নাতক শডশগ্র/ভভান 

 শফএড শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

(২) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত ফাশণজয 

শফবাদগ স্নাতক শডশগ্র/ভভান। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণ বমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

১7 
কাযী শক্ষক 

(ববৌত শফজ্ঞান) 

(১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত 

দাথ ম/যায়ন শফজ্ঞান শফবাদগ স্নাতক 

শডশগ্র/ভভান  শফএড শডশগ্র/ভভান।অথফা 

(২) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত 

দাথ ম/যায়ন শফজ্ঞান শফবাদগ স্নাতক 

শডশগ্র/ভভান। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

১8 

কাযী শক্ষক  

(জীফশফজ্ঞান) 

 

 

 

(১)  স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত প্রাশণ 

শফজ্ঞান/উশিদ শফজ্ঞান স্নাতক শডশগ্র/ভভান 

  শফএড শডশগ্র/ভভান 

অথফা 

(২)  স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত 

প্রাশণশফজ্ঞান/উশিদ শফজ্ঞান স্নাতক 

শডশগ্র//ভভান 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

 

১9 
কাযী শক্ষক 

(চারু  কারুকরা) 

(১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত চারুকরায় 

স্নাতক শডশগ্র  শফএড শডশগ্র/ভভান 

(২)স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত চারুকরায় 

স্নাতক শডশগ্র  

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

20 
কাযী শক্ষক 

(ধভ ম) 

১) ইরাভ ধদভ ময বক্ষদে 

(ক) পাশজর/ভভান শডশগ্র  শফএড 

শডশগ্র/ভভান 

অথফা কাশভর/ভভান শডশগ্র  

(খ) পাশজর/ভভান শডশগ্র 

২) শন্দু ধদভ ময বক্ষদে  

ক) উাশধ শডশগ্র স্নাতক শডশগ্র/ভভান  

শফএড শডশগ্র/ভভান 

(খ) াংস্কৃত শফলয় স্নাতক শডশগ্র 

৩) বফৌদ্ধ ধদভ ময বক্ষদে  

াশর শফলয় স্নাতক শডশগ্র/ভভান 

৪) শিষ্টান ধদভ ময বক্ষদে 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

১) (ক)বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(খ) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

২) (ক)বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

(খ) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

(৩  ৪) বগ্রড-১১ 

(১২৫০০-৩০২৩০/-) 

অথফা 



20/ ২৫ 

 

 

শথরশজকযার বকা ম ম্পন্ন কযণ 

স্নাতকশডশগ্র 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণ বমাগ্য দফ। 

শদ্বতীয় বেশণয শফএড প্রশক্ষণ 

থাকদর 

বগ্রড-১০ 

(১৬০০০-৩৮৬৪০/-) 

21 
কাযী শক্ষক 

(কৃশল) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত শনদনয বমদকান 

একটি শডশগ্র/ভভান থাকদত দফ। 

শফএশ (া/ম্মান) (কৃশল/ কৃশল 

অথ মনীশত/ ভৎস্য/ শুারন/কৃশল প্রদকৌর / 

উশিদশফদ্যা/ প্রাশণশফদ্যা/ মৃশিকা শফজ্ঞান / 

শডশবএভ 

অথফা 

কৃশল শডদলাভা/ভভান 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় শফবাগ/ 

ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

 

 

 

 

২2 
কাযী শক্ষক 

(গা মিয) 

১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট 

শফলয় স্নাতক শডশগ্র /ভভান  শফএড 

শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

২) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট 

শফলয় স্নাতক শডশগ্র/ভভান। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

২3 
কাযী শক্ষক 

(াযীশযক শক্ষা) 

১)স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক 

শডশগ্র/ভভান  শফশএড শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

২)স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক  

জুশনয়য শপশজকযার শডদলাভা । ভগ্র 

শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

 

(২) বগ্রড-১১ 

(12500-30230/-) 

 

২4 

কাযী শক্ষক 

(তর্থ্  বমাগা বমাগ 

প্রমৄশক্ত) 

কশম্পউটায শফজ্ঞান/কশম্পউটায ইশঞ্জশনয়াশযাং 

এ স্নাতক/ভভান 

অথফা 

ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা বফাড ম দত ৩ 

ফছয বভয়াশদ শডদলাভা-ইন-কশম্পউটায 

াদয়ন্প শডশগ্র। 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

25 

প্রদ মক 

(কশম্পউটায/ 

আই.শ.টি) 

কশম্পউটায শফজ্ঞান/কশম্পউটায ইশঞ্জশনয়াশযাং 

এ স্নাতক/ভভান 

অথফা 

ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা বফাড ম দত ৩ 

ফছয বভয়াশদ শডদলাভা-ইন-কশম্পউটায 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 
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াদয়ন্প শডশগ্র। 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

২6 

কাযী 

গ্রন্থাগাশযক/ 

কযাটারগায 

1)স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত গ্রন্থাগায  তর্থ্ 

শফজ্ঞান  শফলয় স্নাতক শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

2)স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক 

শডশগ্র/ভভান গ্রন্থাগায শফজ্ঞাদন শডদলাভা।  
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় শফবাগ/ 

ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

(16000-38640/-) 

২7 

 

অশপ কাযী- 

কাভ- শাফ 

কাযী 

শক্ষা বফাড ম দত এইচ.এ.শ  (ব্যফায় 

শক্ষা)/ভভান) 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১৬ 

(৯৩০০-২২৪৯০/-) 

২8 

অশপ কাযী- 

কাভ- কশম্পউটায 

অাদযটয 

শক্ষা বফাড ম দত এইচ.এ.শ /ভভান। 
কশম্পউটায অাদযটিাং -এ দক্ষতা থাকদত 

দফ। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১৬ 

(৯৩০০-২২৪৯০/-) 

২9 
কশম্পউটায ল্যফ 

অাদযটয 

শক্ষা বফাড ম দত কশম্পউটায/তর্থ্  

বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত শফজ্ঞান শফবাদগ 

এইচ.এ.শ/ভভান অথফা ফাাংরাদদ 

কাশযগশয শক্ষা বফাড ম দত ৩ ফছয বভয়াশদ 

শডদলাভা/ভভান। কশম্পউটায অাদযটিাং -এ 

দক্ষতা থাকদত দফ। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

 

 

বগ্রড-১৬ 

(৯৩০০-২২৪৯০/-) 

30 
গদফলণাগায/ 

ল্যাফকাযী 

শক্ষা বফাড ম দত শফজ্ঞান শফবাদগ 

এ.এ.শ/ভভান ২য় শফবাগ। আই.শ.টি 

ল্যাফ কাযীয জন্য কশম্পউটায/তর্থ্  

বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত শফলয় শফজ্ঞান শফবাদগ 

এ.এ.শ/ভভান ২য় শফবাগ। 
 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

 

বগ্রড-১৮ 

৮৮০০-২১৩১০/- 

31 

অশপ ায়ক/ 

শনযািা কভী/ 

ননপ্রযী /ভারী/ 

শযচ্ছন্নতা কভী  

 

বজ.এ.শ/ বজ.শড.শ/ভভান। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-২০ 

(৮২৫০-২০০১০/-) 

৩2 আয়া  

 

বজ.এ.শ/ বজ.শড.শ/ভভান। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-২০ 

(৮২৫০-২০০১০/-) 
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খ) কদরজ 

ক্রশভক দদয নাভ শনদয়াদগয জন্য শক্ষাগত বমাগ্যতা (ন্যযনতভ) অশবজ্ঞতা  চাকশযদত প্রদফদয ফয়ীভা বফতনদের  বগ্রড 

১ 

অধ্যক্ষ 

স্নাতক (া) 

ভাশফদ্যারদয়য 

জন্য 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদকািয শডশগ্র 

/ভভান 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত ৪ ফছয বভয়াশদ 

স্নাতক (ম্মান) শডশগ্র/ভভান 

শডশগ্র কদরদজয উাধ্যক্ষ/উচ্চ ভাধ্যশভক 

কদরজ/ উচ্চ ভাধ্যশভক শফদ্যারদয়য অধ্যক্ষ 

দদ ০৩ ফছদযয অশবজ্ঞতা প্রবালক/ 

কাযী অধ্যাক দদ ১৫ ফছদযয 

অশবজ্ঞতা। 

বগ্রড-৪ 

(৫০০০০-৭১২০০/-

) 

২ 

অধ্যক্ষ 

(উচ্চ ভাধ্যশভক 

কদরজ) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদকািয শডশগ্র 

/ভভান শডশগ্র 

অথফা  

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত ৪ ফছয বভয়াশদ 

স্নাতক (ম্মান) শডশগ্র/ ভভান।  

উাধ্যক্ষ/কাযী অধ্যাক দদ ০৩ 

ফছদযয অশবজ্ঞতা প্রবালক/ কাযী 

অধ্যাক দদ ১২ ফছদযয অশবজ্ঞতা।  

 

বগ্রড-৫ 

(৪৩০০০-

৬৯৮৫০/-) 

 

 

 

৩ 

উাধ্যক্ষ 

স্নাতক(া)  

ভাশফদ্যারদয়য 

জন্য 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদকািয 

শডশগ্র/ভভান 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত ৪ফছয বভয়াশদ স্নাতক  

(ম্মান) শডশগ্র/ভভান 

উচ্চ ভাধ্যশভক কদরদজয অধ্যক্ষ/ উাধ্যক্ষ 

ফা কাযী অধ্যাক দদ ০৩ ফছদযয 

অশবজ্ঞতা প্রবালক/ কাযী অধ্যাক 

দদ ১২ ফছদযয শক্ষকতায অশবজ্ঞতা।  

বগ্রড-৫ 

(৪৩০০০-

৬৯৮৫০/-) 

 

৪ 

উাধ্যক্ষ  

উচ্চ ভাধ্যশভক 

কদরদজয 

 ( ১১-১২) জন্য 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদকািয 

শডশগ্র/ভভান 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত ৪ ফছয বভয়াশদ 

স্নাতক (ম্মান) শডশগ্র/ভভান 

কাযী অধ্যাক দদ ০৩ ফছদযয 

অশবজ্ঞতা প্রবালক/ কাযী অধ্যাক 

দদ ১২ ফছদযয শক্ষকতায অশবজ্ঞতা। 

বগ্রড-৬ 

৩৫৫০০-৬০৭১০/- 

 

৫ 

কাযী 

অধ্যাক (বকফর 

দদান্নশতয 

বমাগ্য দ 

এভ.শ. ভুক্ত প্রবালকগণ প্রবালক দদ 

এভ.শ. ভুশক্তয ৮ ফছয পূশতমদত ৫:২ অনুাত 

অনুমায়ী ১৩.২ অনুদচ্ছদদ ফশণ মত বজযষ্ঠতা 

শনধ মাযণ াদদক্ষ কাযী অধ্যাক দদ 

দদান্নশত াদফন। 

কদরদজয প্রবালক/ভাদ্রাা অথফা কাশযগশয 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয প্রবালক (াধাযণ) 

এভ.শ. ভুক্ত দদ ৮ ফছদযয শক্ষক তায 

অশবজ্ঞতা 

বগ্রড-৬ 

৩৫৫০০-৬০৭১০/- 

 

৬ প্রবালক 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদক াংশিষ্ট  

শফলয় ২য় বেশণয স্নাতদকািয শডশগ্র  

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট শফলদয় ৪ 

ফছয বভয়াশদ ২য় বেশণ/ ভভাদনয 

স্নাতক(ম্মান) শডশগ্র; 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা  ১টি ৩য় বেশণ/ভভান 

গ্রণদমাগ্য দফ।  

 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০-৫৩০৬০/- 

 

৭ 

প্রবালক 

(তর্থ্  বমাগা 

বমাগ প্রমৄশক্ত) 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত কশম্পউটায শফজ্ঞান/ 

আইশটি শফলদয় ৪  (চায) ফছয বভয়াশদ ২য় 

বেশণয স্নাতক(ম্মান) শডশগ্র; 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০-৫৩০৬০/- 

 



23/ ২৫ 

 

 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত কশম্পউটায শফজ্ঞান/ 

আইশটি শফলয় স্নাতক শডশগ্র এফাং 

কশম্পউটায শফজ্ঞান/ আইশটি শফলদয় ২য় বেশণয 

স্নাতদকািয শডশগ্র ; 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা  ১টি ৩য় বেশণ/ভভান 

গ্রণদমাগ্য দফ।  

৮ 

প্রবালক 

(উৎাদন 

ব্যফিানা  

শফণন) 

 

ভাদকমটিাং/ইন্টাযন্যানার শফজদনজ/ 

ম্যাদনজদভন্ট শফলদয় ৪(চায) ফছয বভয়াশদ ২য় 

বেশণয স্নাতক(ম্মান) শডশগ্র; 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদক 

ভাদকমটিাং/ইন্টাযন্যানার শফজদন/ 

ম্যাদনজদভন্ট শফলয় ভাদকমটিাং/ইন্টাযন্যানার 

শফজদন/ ম্যাদনজদভন্ট শফলদয় ২য় বেশণয 

স্নাতদকািয শডশগ্র  

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র  ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১ টি ৩য় বেশণ/ভভান 

গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০- ৫৩০৬০/- 

 

9 

প্রবালক 

(শপন্যান্প, 

ব্যাাংশকাং এন্ড 

ইনু্পদযন্প)  

 

শপন্যান্প/ ব্যাাংশকাং এন্ড ইনু্পদযন্প শফলদয় ৪(চায) 

ফছয বভয়াশদ ২য় বেশণয স্নাতক (ম্মান) শডশগ্র; 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতদক শপন্যান্প/ 

ব্যাাংশকাং  এন্ডইনু্পদযন্প শফলয় 

শপন্যান্প/ব্যাাংশকাং এন্ড ইনু্পদযন্প শফলদয় ২য় 

বেশণয স্নাতদকািয শডশগ্র ; 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র  ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১ টি ৩য় বেশণ/ভভান 

গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০- ৫৩০৬০/- 

 

10 

প্রবালক (শশুয 

শফকা/ খাদ্য  

পুশষ্ট/ গৃ 

ব্যফিানা  

াশযফাশযক 

জীফন/ শল্পকরা 

 ফস্ত্র শযচ্ছদ) 

াংশিষ্ট শফলদয়/গা মিয অথ মনীশতদত ৪ ফছয 

বভয়াশদ ম্মান; 

অথফা 

স্নাতক ম মাদয় গা মিয অথ মনীশত  গা মিয 

অথ মনীশত শফলদয় স্নাতদকািয শডশগ্র। 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১টি ৩য় বেশণ/ভভান 

গ্রণদমাগ্য দফ। 

 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০- ৫৩০৬০/- 

 

১1 গ্রন্থাগাশযক 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত গ্রন্থাগায  তর্থ্ 

শফজ্ঞাদন অনা ম ২য় বেশণয স্নাতদকািয 

শডশগ্র/ভভান 

অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক াংশিষ্ট 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-৯ 

২২০০০- ৫৩০৬০/- 

 



24/ ২৫ 

 

 

শফলদয় শদ্বতীয় বেশণয স্নাতদকািয শডশগ্র/ভভান 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১টি ৩য় বেশণ/ভভান 

গ্রণ বমাগ্য দফ। 

১2 প্রদ মক 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট শফলয় ২য় 

শফবাদগ স্নাতক শডশগ্র/ভভান। 

ফশণ মত ফ মদল শডশগ্র ব্যতীত শক্ষাজীফদনয 

অন্যান্য স্তদয বমদকাদনা ১টি ৩য় শফবাগ/ভভান 

গ্রণদমাগ্য দফ। 

অথফা 

স্নাতদকািয/ভভান ম মাদয়য ২য় বেশণ থাকদর 

অন্যান্য ম মাদয় বমদকাদনা  একটি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১০ 

১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

 

১3 
প্রদ মক 

(কশম্পউটায) 

কশম্পউটায শফজ্ঞান/কশম্পউটায ইশঞ্জশনয়াশযাং এ 

স্নাতক/ভভান 

অথফা 

ফাাংরাদদ কাশযগশয শক্ষা বফাড ম দত ৩ ফছয 

বভয়াশদ শডদলাভা-ইন-কশম্পউটায াদয়ন্প শডশগ্র। 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১০ 

16000-38640/- 

 

১4 

কাযী 

গ্রন্থাগাশযক/ 

কযাটারগায 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত াংশিষ্ট শফলদয় স্নাতক 

শডশগ্র/ভভান। 
অথফা 

স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক শডশগ্র /ভভান 

গ্রন্থাগায শফজ্ঞাদন শডদলাভা। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণ বমাগ্য দফ।  

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১০ 

16000-38640/- 

 

১5 

কাযী শক্ষক 

(াযীশযক 

শক্ষা) 

(১) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত  স্নাতক শডশগ্র / 

ভভান  শফশএড শডশগ্র /ভভান 

অথফা 

(২) স্বীকৃত শফশ্বশফদ্যারয় দত স্নাতক শডশগ্র / 

ভভান  জুশনয়য শপশজকযার শডদলাভা। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ।  

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

(১) বগ্রড-১০ 

16000-38640/- 

 

(২) বগ্রড-১১ 

12500-30230/- 

 

১6 

অশপ কাযী-

কাভ- শাফ 

কাযী 

শক্ষা বফাড ম দত এইচ.এ.শ  (ব্যফায় 

শক্ষা)/ভভান 

ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১৬ 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

১7 

শননভান 

কাযী- কাভ- 

কশম্পউটায 

অাদযটয 

এইচ.এ.শ/ভভান। কশম্পউটায অাদযটিাং-এ 

দক্ষতা থাকদত দফ। 
ভগ্র শক্ষাজীফদন বমদকাদনা ১টি ৩য় 

শফবাগ/ভভান গ্রণদমাগ্য দফ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১৬ 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

 



25/ ২৫ 

 

 

১8 
গদফলণাগায/ 

ল্যাফ কাযী 

শফজ্ঞান শফবাদগ এ.এ.শ/ভভান ২য় শফবাগ। 
আই.শ.টি ল্যাফ কাযীয জন্য 

কশম্পউটায/তর্থ্  বমাগাদমাগ প্রমৄশক্ত শফলয় 

শফজ্ঞান শফবাদগ এ.এ.শ/ভভান ২য় শফবাগ। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-১৮ 

৮৮০০-২১৩১০/- 

১9 

অশপ ায়ক/ 

শনযািা কভী 

/নন প্রযী/ 

ভারী/ শযচ্ছন্নতা 

কভী) 

বজ.এ.শ/ বজ.শড.শ/ভভান। 

অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-২০ 

৮২৫০-২০০১০/- 

 

20  (আয়া) 

বজ.এ.শ/ বজ.শড.শ/ভভান। অন্যর্ধ্ম ৩৫ ফছয (তদফ ভদদয 

ইনদডক্সধাযীদদয জন্য ফয়ীভা 

শশথরদমাগ্য) 

বগ্রড-২০ 

৮২৫০-২০০১০/- 

  

 


