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১২.১ স্টযস্টচস্টতঃ 

ফাংরাদদ ম্প্রচায াস্টব ি তথা আদরকট্রস্টনক গণভাধ্যদভ স্টনদয়াস্টজত করা-

কুরীদদযদক প্রস্টক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ পাগত ভান উন্নয়দনয জন্য আউ এন স্টড 

স্ট, অআ টি আউ, আউদনদকায ায়তায় গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায ১৯৮০ 

াদর ধানভস্টিয বাড়া ফাস্টড়দত জাতীয় ম্প্রচায একাদডভী প্রস্টতষ্ঠা কদয। 

যফতীদত এনাভ কস্টভটিয সুাস্টযক্রদভ এ কাম িক্রভ অয বৃস্টি কদয 

প্রস্টতষ্ঠানটিয নাভ স্টযফতিন কদয জাতীয় গণভাধ্যভ আনস্টিটিউট কযা য়। ১৯৯৬ 

াদর জাতীয় গণভাধ্যভ আনস্টিটিউট বফন স্টনভ িাণ প্রকদেয ভাধ্যদভ ১২৫/এ, দারু 

ারাভ, স্টভযপুয পযাড, ঢাকায় এ আনস্টিটিউদটয স্টনজস্ব বফন স্টনভ িাণ কযা য়। 

২০০১ াদর জাতীয় গণভাধ্যভ আনস্টিটিউদটয ম্প্রাযণ প্রকদেয অতায় পূফ ি 

প্রকদেয দনক স্টনষ্পন্ন কাজ ম্পন্ন কযা য়। পফতায, পটস্টরস্টবন  

আদরকট্রস্টনক গণভাধ্যভদক প্রস্টক্ষণ  গদফলণা উদমাগী কযায রদক্ষে পফতায  

টিস্টব স্টুস্টড, স্টনয়ন্ত্রণ কক্ষ, ম্পাদনা কক্ষ, পেণী কক্ষ, ব্যফাস্টযক পেণীকক্ষ এফং 

প্রস্টক্ষণাথীদদয অফাদনয ব্যফস্থা স্টনভ িাণ কাজ ম্পন্ন কযা য়। 

কাম িক্রভঃ 

 স্টফস্টএ (তথ্য) কোডাদযয স্টফস্টবন্ন দভম িাদায কভ িকতিা, ফাংরাদদ পফতায, 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবন, তথ্য স্টধদপতয, গণদমাগাদমাগ স্টধদপ্তয, চরস্টিত্র  

প্রকানা স্টধদপ্তয, ফাংরাদদ স্টপল্ম অকিাআব, ফাংরাদদ চরস্টিত্র পন্সয 

পফাড ি তথ্য ভন্ত্রণারয়াধীন স্টফস্টবন্ন দপ্তয/ংস্থায় কভ িযত কভ িকতিা, প্রদমাজক, 

করাকুরীদদয পাগত উন্নয়ন  দক্ষতা বৃস্টিয জন্য স্টফস্টবন্ন ম িাদয়য  স্তদযয 

প্রস্টক্ষণ স্টযকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন। 

 পফযকাযী পটস্টরস্টবন চোদনর, ংফাদ ংস্থা  গণভাধ্যভমূদ কভ িযত 

কভ িকতিা-কভ িচাযী, প্রদমাজক, করা কুরী  স্টনফ িাীদদয জন্য পাগত স্টফস্টবন্ন 

প্রস্টক্ষণ স্টযকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন। 

 ফাংরাদদ পফতায, ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয নুষ্ঠান  প্রদকৌর স্টফবাদগয 

করা-কুরীদদয প্রস্টক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ ম্প্রচায াস্টব িদয উন্নয়ন। 

 চরস্টিত্র স্টদেয জন্য প্রস্টক্ষণ প্রদান, পস্টভনায  কভ িস্টস্টফদযয অদয়াজন। 

 জাতীয়  অন্তজিাস্টতক পক্ষদত্র আদরকট্রস্টনক  চরস্টিত্র ভাধ্যভ ংক্রান্ত গদফলণা 

স্টযচারন, উাত্ত ংগ্র, তথ্য প্রকা। 
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 ফাংরাদদদয আদরকট্রস্টনক  চরস্টিত্র ভাধ্যভ উন্নয়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় কভ িসূচী 

গ্রণ। এস্টয়া প্রান্ত ভাাগযীয় ঞ্চদরয স্টফস্টবন্ন পদদয আদরকট্রস্টনক গণভাধ্যদভ 

স্টনদয়াস্টজত করাকুরীদদয প্রস্টক্ষণ প্রদান। 
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স্টযচারক (প্রস্টক্ষণ-নুষ্ঠান) 

উ-স্টযচারক 

(টিস্টব নুষ্ঠান 

প্রস্টঃ) 

উ-স্টযচারক 

(পফতায নুষ্ঠান প্রস্টঃ) 

উ-স্টযচারক 

(দৃশ্যজ্জা  পযখায়ন) 

উ-

স্টযচারক 

(চরস্টিত্র) 

জনস্টি-৩ 

১  স্টযচারক  

১  ঁটস্টরস্টকায 

১  

এভ.এর.এ.এ 

১  স্টপ কাযী  কাভ 

মুদ্রক্ষস্টযক 

১  এভ.এর.এ.এ 

১  স্টপ কাযী  কাভ 

মুদ্রক্ষস্টযক 

১  এভ.এর.এ.এ 

স্টযচারক (প্রস্টক্ষণ প্রদকৌর) 

উ-স্টযচারক 

(টিস্টব প্রদকৌর 

প্রস্টঃ) 

উ-স্টযচারক 

(পফতায প্রদকৌর 

প্রস্টঃ) 

উ-স্টযচারক 

(কস্টম্পউটায প্রস্টঃ) 

উ-স্টযচারক 

(কোদভযা   

অদরাকম্পাত) 

জনস্টি-৩ 

১  স্টযচারক  

১  ঁটস্টরস্টকায 

১  

এভ.এর.এ.এ 

১  স্টপ কাযী  কাভ 

মুদ্রক্ষস্টযক 

১  এভ.এর.এ.এ 

১  স্টপ কাযী  কাভ 

মুদ্রক্ষস্টযক 

১  এভ.এর.এ.এ 

স্টযচারক (প্রান  উন্নয়ন) 

উ-স্টযচারক 

(গদফলণা) 

রক্ষণ-প্রদকৌরী উ-স্টযচারক 

(প্রান) 

উ-স্টযচারক 

(থ ি) 

১  উ-স্টযচারক  

১  গদফলণা 

কভ িকতিা 

(টিস্টব/পফতায/ 

চরস্টিত্র  

গণদমাগাদমাগ) 

১  গ্রন্থগাস্টযক 

১  কস্টম্পউটায 

াদযটয 

১   কাযী  

গ্রন্থগাস্টযক 

২  উাত্ত এস্টি 

াদযটয 

১  স্টপ কাযী  

কাভ  মুদ্রক্ষস্টযক 

১  এভ.এর.এ.এ 

জনস্টি-১১ 

১  যক্ষণ প্রদকৌরী 

১  কাযী যক্ষণ প্রদকৌরী 

২  স্টচত্র 

গ্রাক(আদরঃ/চরস্টিত্র) 

১  পিায স্টপায 

৩  উ-কাযী প্রদকৌঃ 

(টিস্টব) 

২  উ-কাযী প্রদকৌঃ 

(পফতায) 

১  উ-কাযী প্রদকৌঃ 

(ীতঃ) 

১  স্টস্টনয়য পভকাস্টনক 

২  পভকাস্টনক 

১  স্টফদ্যেৎ স্টভস্ত্রী 

২  বািায যক্ষক 

১  কাঠ স্টভস্ত্রী 

১  স্টপ কাযী  কাভ 

মুদ্রক্ষস্টযক 

১  এভ.এর.এ.এ 

জনস্টি-৩৫ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক  

১  গণংদমাগ 

কভ িকতিা 

১  পাদির 

তত্ত্বাফধায়ক 

১  প্রধান কাযী 

১  ট্রান্সদাট ি 

সুাযবাআজায 

১  উিভান কাযী 

২  স্টপ কাযী  

কাভ মুদ্রক্ষস্টযক 

১  পটস্টরদপান 

াদযটয 

৯  গাড়ীচারক 

১  পডা যাআডায 

১  নুস্টরস্ট 

মন্ত্রচারক 

২  এভ.এর.এ.এ 

১  পাদির পফয়াযায 

জনস্টি-১০ 

১  উ-স্টযচারক  

১  কাযী 

স্টযচারক   

১  স্টাফ যক্ষক 

২  কাযী  

স্টাফ   যক্ষক 

১  কোস্টয়ায 

২  স্টপ 

কাযী   

     কাভ মুদ্রক্ষস্টযক 

১  কো যকায 

১  

এভ.এর.এ.এ 

জনস্টি-৩ 

১  স্টযচারক  

১  ঁটস্টরস্টকায 

১  

এভ.এর.এ.এ 

স্টতস্টযি ভাস্টযচারক 

 

জনস্টি-৩ 

১  স্টতস্টযি 

ভাস্টযচারক  

১  ঁটস্টরস্টকায 

১  এভ.এর.এ.এ 

ভাস্টযচারক 

 
জনস্টি-৩ 

১  ভাস্টযচারক  

১  ঁটস্টরস্টকায 

১  এভ.এর.এ.এ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকায 

তথ্য ভন্ত্রণারয় 

জাতীয় গণভাধ্যভ  স্টপল্ম আনস্টিটিউট এয 

 প্রস্তাস্টফত প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক কাঠাদভা, ঢাকা 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক কাঠাদভা 

কাম িাফরী : 

 

K) পায় স্টনদয়াস্টজত নুষ্ঠান, প্রদকৌর  ংফাদ স্টফবাদগয কুরীদদয প্রস্টক্ষদণয ভাধ্যদভ পফতায  পটস্টরস্টবন াস্টব িদয 

ভান উন্নয়দনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

খ) চরস্টিত্র স্টদেয জন্য প্রস্টক্ষণ প্রদান, পস্টভনায  কভ িস্টস্টফদযয অদয়াজন;  

গ)    জাতীয়  অন্তজিাস্টতক পক্ষদত্র আদরকট্রস্টনক  চরস্টিত্র ভাধ্যভ ংক্রান্ত গদফলণা, স্টযচারন উাত্ত  ংগ্র  এতদংক্রান্ত 

তথ্য প্রকা; 

ঘ) পফতায পটস্টরস্টবন  চরস্টিত্র স্টফলদয় ংস্টিষ্ট কর্তিক্ষদক উদদ  যাভ ি দান;  

ঙ) উন্নয়ন ম্প্রচায  পমাগাদমাদগয পক্ষদত্র ম্পৃি স্টফলদয় পস্টভনায,কভ িস্টস্টফয  পপ্রলণা কভ িসূস্টচ ( Motivational program) 

গ্রণ; 

চ)    নুরু কাদজয ংদগ ম্পকি অদছ এভন ন্যান্য জাতীয়  অন্তজিাস্টতক প্রস্টতষ্ঠাদনয ংদগ পমাগাদমাগ স্থান;  

ছ) ভাআদক্রাস্টপদ স্টবস্টড এফং স্টড পট ংগ্রারা  রাআদেযী স্থান;  

জ) উন্নয়ন পমাগাদমাগ, পফতায, পটস্টরস্টবন, চরস্টিত্র এফং গণংদমাগ স্টফলদয় প্রদয়াজনভত যকাযদক যাভ ি দান এফং  

ঝ) ফাংরাদদদয আদরকট্রস্টনক  চরস্টিত্র ভাধ্যদভয ভান উন্নয়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় কভ িসূস্টচ গ্রণ।  

নুদভাস্টদত মানফান  গুুত্বপূণ ি মন্ত্র াভগ্রী  

১।মানফান 

 (ক) ৪  ভটয কায ০১টি ভাস্টযচারদকয জন্য 

            ০১টি স্টতস্টযি ভাস্টযচারদকয জন্য  

            ০১টি প্রস্টক্ষণ  গদফলনা কাদজয জন্য  

            ০১ টি প্রান, স্টাফ  ক্ষণাদফক্ষণ কাদজয 

জন্য 

 (খ) ২  ভাআদক্রাফা ভাঠ প্রস্টক্ষদণয জন্য 

(M) ৩   পটস্টনকোর বোন ভাঠ প্রস্টক্ষদণয জন্য  

(N) ১ ভটয াআদকর ফাতিাস্টফফাদয জন্য 

২।ভয় ভয় জাস্টযকৃত যকাযী স্টনদদ ি নুমায়ী ব্যস্টিগত কাদজ মানফান 

ব্যফায কযা মাদফ। 

৩।এআ প্রস্টতষ্ঠাদনয ১৯টি ীততা মন্ত্র মা স্টুস্টড, পেণী কক্ষ, বাক্ষ, মন্ত্র 

জনফদরয ায ংদক্ষ: 

ং

খ্যা 

ক্রভ 

দদয নাভ পূফ ি 

নুদভাস্টদত 

দ ংখ্যা 

গভাপ্ত উন্নয়ন 

প্রকদেয যাজস্ব 

ফাদজদট 

স্থানান্তস্টযত দ 

ংংখ্যা 

নুদভাস্টদ

ত 

ংদাস্টধ

ত দ 

ংখ্যা 

 

০১ 

০২ 

০৩ 

০৪ 

 

০৫ 

০৬ 

০৭ 

১ভ পেনী 

ভাস্টযচারক 

স্টতস্টযি ভাস্টযচারক 

স্টযচারক (প্রস্টক্ষণ নুষ্ঠান/প্রস্টক্ষণ-প্রদকৌর/প্রান  উন্নয়ন)  

উ-স্টযচারক(টিস্টব প্রদকৌর/পফতায 

/প্রদকৌর/কস্টম্পউটায/কোদভযা  অদরাক ম্পাত/টিস্টব 

নুষ্ঠান/পফতায 

নুষ্ঠান/দৃশ্যজ্জা  পযখায়ন/চরস্টিত্র/ গদফলনা/ প্রান/থ ি)  

 

১ 

১ 

৩ 

১১ 

 

১ 

১ 

১১ 

  

১ 

১ 

৩ 

১১ 

 

১ 

১ 

১১ 

-১১৪ 

-১১১ 

-১৬ -১৫ -৭৭ 

জনস্টি-২ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

জনস্টি-২ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

জনস্টি-২ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

জনস্টি-৩ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

(গণদমাগাদমাগ) 

 

জনস্টি-২ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

জনস্টি-২ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

জনস্টি-২ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 

জনস্টি-২ 

১  উ-স্টযচারক 

১  কাযী 

স্টযচারক 
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১২.২  াংগঠস্টনক কাঠাদভা 
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১২.৩  কভ িকতিা  কভ িচাযী (জাতীয় গণভাধ্যভ আনস্টিটিউট) স্টনদয়াগ স্টফস্টধভারা, ১৯৯৬ 
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এ, অয,  নং ১৮৫-অআন/৯৬-গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদদয ংস্টফধাদনয ১৩৩ 

নুদেদদয তিাংদ প্রদত্ত ক্ষভতাফদর যাষ্ট্রস্টত, উি ংস্টফধাদনয ১৪০(২) 

নুদেদদয স্টফধান পভাতাদফক ফাংরাদদ যকাযী কভ ি কস্টভদনয স্টত 

যাভ িক্রদভ, স্টনম্নফস্টণ িত স্টফস্টধভারা প্রণয়ন কস্টযদরন, মথাঃ 

১। ংস্টক্ষপ্ত স্টদযানাভঃ 

 এআ স্টফস্টধভারা কভ িকতিা  কভ িচাযী (জাতীয় গণভাধ্যভ আনস্টিটিউট) স্টনদয়াগ 

স্টফস্টধভারা, ১৯৯৬ নাদভ স্টবস্টত আদফ।  

২।    ংজ্ঞাঃ  

 স্টফলয় ফা প্রংদগয স্টযন্থী স্টকছু না থাস্টকদর এআ স্টফস্টধভারায়-  

(K) ‘‘কস্টভন’’ থ ি ফাংরাদদ যকাযী কভ ি কস্টভন; 

(L) ‘‘স্টডগ্রী’’ ফা ‘‘স্টডদলাভা’’ ফা ‘‘াটি িস্টপদকট’’ থ ি পক্ষত্রভত, স্বীকৃত 

স্টফশ্বস্টফদ্যারয়, স্বীকৃত প্রস্টতষ্ঠান, স্বীকৃত আনস্টিটিউট ফা স্বীকৃত পফাড ি কর্তিক 

প্রদত্ত স্টডগ্রী, স্টডদলাভা ফা স্টক্ষাগত পমাগ্যতা স্টনদদ িক াটি িস্টপদকট এফং 

এআ স্টফস্টধভারায উদেশ্য পূযণকদে যকায কর্তিক স্বীকৃত উি স্টডগ্রী, 

স্টডদলাভা ফা াটি িস্টপদকদটয ভভাদনয স্টক্ষাগত পমাগ্যতা আায ন্তর্ভ িি 

আদফ;  

(M) ‘‘তপস্টর’’ থ ি এআ স্টফস্টধভারায তপস্টর; 

(N) ‘‘স্টনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ’’ থ ি যকায এফং পকান দদ থফা দদেণীদত 

স্টনদয়াগ কস্টযফায জন্য যকায আদত ক্ষভতাপ্রাপ্ত পকান কভ িকতিা আায  

ন্তর্ভ িি আদফন; 

(O) ‘‘দ’’ থ ি তপস্টদর উস্টিস্টখত পকান দ; 

(P) ‘‘প্রদয়াজনীয় পমাগ্যতা’’ থ ি তপস্টদর ফস্টণ িত পকান দদয ন্যেনতভ 

পমাগ্যতা; 

(Q) ‘‘স্টপডায দ’’ থ ি পকান দদ দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ স্টনদয়াদগয পক্ষদত্র পম 

স্টনম্নতয দ ফা দমূ আদত দদান্নস্টত পদয়া আদফ পআ দ ফা 

দমূ; 

(R) ‘‘স্টক্ষানস্টফ’’ থ ি পকান দদ স্টক্ষানস্টফ স্টাদফ স্টনযুি পকান ব্যস্টি; 

এফং  
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(S) ‘‘স্বীকৃত স্টফশ্বস্টফদ্যারয়’’, ‘‘স্বীকৃত পফাড ি’’, ‘‘স্বীকৃত আনস্টিটিউট’’ ফা 

‘‘স্বীকৃত প্রস্টতষ্ঠান’’ থ ি অাততঃ ফরফৎ পকান অআদনয দ্বাযা ফা ধীন 

প্রস্টতস্টষ্ঠত পকান স্টফশ্বস্টফদ্যারয় ফা পক্ষত্রভত, স্টক্ষাদফাড ি ফা আনস্টিটিউট ফা 

প্রস্টতষ্ঠান এফং এআ স্টফস্টধয উদেশ্য পূযণকদে, কস্টভদনয স্টত 

যাভ িক্রদভ, যকায কর্তিক স্বীকৃত ফস্টরয়া পঘাস্টলত ন্য পকান 

স্টফশ্বস্টফদ্যারয় ফা স্টক্ষা পফাড ি ফা আনস্টিটিউট ফা প্রস্টতষ্ঠান এআ ংজ্ঞায 

ন্তর্ভ িি আদফ।  

৩। স্টনদয়াগ িস্টত, আতোস্টদ ংঃ  

(১)  তপস্টদরয স্টফধানাফরী াদদক্ষ এফং গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদদয 

ংস্টফধাদনয ২৯ (৩) নুদেদদয উদেশ্য পূযণকদে ংযক্ষণ ংক্রান্ত 

স্টনদদ িাফরী াদদক্ষ, পকান দদ স্টনম্নফস্টণ িত িস্টতদত স্টনদয়াগ কযা আদফ, 

মথাঃ 

(K) যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ;  

(L) দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং 

(M) পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

(২) মস্টদ  পকান  ব্যস্টিয  প্রদয়াজনীয়  পমাগ্যতা না থাদক এফং পকান দদ 

যাস্টয স্টনদয়াদগয পক্ষদত্র তাায ফয় উি দদয জন্য তপস্টদর ফস্টণ িত 

ফয়ঃীভায ভদধ্য না য়, তদফ উি ব্যস্টিদক স্টনদয়াগ কযা মাআদফ নাঃ 

তদফ তি থাদক পম, জাতীয় গণভাধ্যভ আনস্টিটিউট প্রকদে স্টনদয়াদগয ভয় 

প্রকদেয স্টনদয়াগস্টফস্টধ নুমায়ী থফা যাস্টয স্টনদয়াদগয জন্য তৎভদয় প্রচস্টরত 

যকাযী স্টফস্টধ-স্টফধান নুযণপূফ িক প্রকদে পম কর স্টনদয়াগ পদয়া আয়াদছ; 

পআ কর স্টনদয়াগ এআ স্টফস্টধভারায অতায় স্টনয়স্টভতকযদণয পক্ষদত্র ফয়ঃীভা  

স্টক্ষাগত পমাগ্যতা স্টস্টথরদমাগ্য আদফ।  

৪। যাস্টয স্টনদয়াগঃ  

(১)  Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 

1979 এয স্টফধানাফরী াদদক্ষ, কস্টভদনয অতার্ভি দদ কস্টভদনয 

এফং কস্টভদনয অতা ফস্টর্ভ িত দদ স্টনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক 

এতদ্যদেদশ্য গঠিত ফাছাআ কস্টভটিয সুাস্টয ব্যস্টতদযদক পকান ব্যস্টিদক 

যাস্টয স্টনদয়াগ কযা মাআদফ না।  

(2) পকান ব্যস্টি পকান দদ যাস্টয স্টনদয়াদগয জন্য পমাগ্য ফস্টরয়া স্টফদফস্টচত 

আদফন না, মস্টদ স্টতস্টন  

(K) ফাংরাদদদয নাগস্টযক না ন, থফা ফাংরাদদদয স্থায়ী ফাস্টন্দা 

না ন থফা ফাংরাদদদয ‘ডস্টভাআর’ না ন; থফা 

(L) ফাংরাদদদয নাগস্টযক নদন এভন পকান ব্যস্টিদক স্টফফা কস্টযয়া 

থাদকন থফা স্টফফা কস্টযদত প্রস্টতশ্রুস্টতফি ন।  
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(3) পকান দদ যাস্টয স্টনদয়াগ কযা মাআদফ না, মস্টদ 

(K) স্টনদয়াদগয জন্য ফাছাআকৃত ব্যস্টিয স্বাস্থে যীক্ষায উদেদশ্য স্বাস্থে 

স্টধদপ্তদযয ভাস্টযচারক কর্তিক গঠিত পভস্টডকোর পফাড ি থফা, 

পক্ষত্র স্টফদদল, তৎকর্তিক ভদনানীত পকান পভস্টডকোর স্টপায, 

এআ ভদভ ি প্রতেয়ন না কদযন পম, উি ব্যস্টি স্বাস্থেগতবাদফ উি 

দদ স্টনদয়াগদমাগ্য এফং স্টতস্টন এআরূ পকান দদস্টক দফকদে 

র্ভস্টগদতদছন না, মাা উি দদয দাস্টয়ত্ব ারদন পকান ব্যাঘাত 

সৃস্টষ্ট কস্টযদত াদয; এফং  

(L) এরূ ফাছাআকৃত ব্যস্টিয পূফ ি কাম িকরা মথাদমাগ্য কর্তিদক্ষয 

ভাধ্যদভ তদন্ত না আয়া থাদক এফং তদদন্তয পদর পদখা না মায় 

পম, প্রজাতদন্ত্রয চাকুযীদত স্টনযুস্টিয জন্য স্টতস্টন নুযুি নদন।  

(4) পকান ব্যস্টিদক পকান দদ যাস্টয স্টনদয়াদগয জন্য সুাস্টয কযা মাআদফ 

না মস্টদ স্টতস্টন- 

(K) উি দদয জন্য কস্টভন ফা পক্ষত্রভত, উস্টফস্টধ (১) এ ফস্টণ িত 

ফাছাআ কস্টভটি কর্তিক দযখাস্ত অফাদনয স্টফজ্ঞস্টপ্তদত উস্টিস্টখত স্টপ 

(মস্টদ থাদক)  স্টনধ িাস্টযত পযদভ  তাস্টযদখয ভদধ্য দযখাস্ত 

দাস্টখর না কদযন; এফং  

(L) যকায ফা পকান স্থানীয় কর্তিদক্ষয চাকুযীদত স্টনদয়াস্টজত থাস্টকদর 

স্বীয় ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয ভাধ্যদভ দযখাস্ত না কদযন। 

৫। দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ স্টনদয়াগঃ  

(১)  স্টনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক গঠিত স্টফবাগীয় দদান্নস্টত কস্টভটিয সুাস্টয 

নুাদয পভধা  পজেষ্ঠতায স্টবস্টত্তদত দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ পকান দদ 

স্টনদয়াগ কযা মাআদফঃ 

  তদফ তি থাদক পম, স্টনম্নতয পেণীয পকান দ আদত উিতয পেণীয পকান 

দদ কস্টভদনয সুাস্টয ব্যস্টতদযদক দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ স্টনদয়াগ কযা মাআদফ 

না। 

(২)   মস্টদ পকান ব্যস্টিয চাকুযীয বৃত্তান্ত দন্তালজনক না য়, তাা আদর স্টতস্টন 

পকান দদ দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ স্টনদয়াদগয জন্য পমাগ্য ফস্টরয়া স্টফদফস্টচত 

আদফন না।  

৬। স্টক্ষানস্টফস্টঃ  

(১)   পকান স্থায়ী শূন্য দদ স্টনদয়াদগয জন্য ফাছাআকৃত ব্যস্টিদক 

স্টক্ষানস্টফরূদ স্টনম্নফস্টণ িত পভয়াদদয জন্য স্টনদয়াগ কযা আদফ, মথাঃ  
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(K) যাস্টয স্টনদয়াদগয পক্ষদত্র, স্টনদয়াদগয তাস্টযখ আদত দ্যআ ফৎদযয 

জন্য; এফং  

(L) দদান্নস্টতয পক্ষদত্র, স্টনদয়াদগয তাস্টযখ আদত এক ফৎদযয জন্য; 

 তদফ তি থাদক পম, স্টনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ কাযণ স্টরস্টফি কস্টযয়া 

স্টক্ষানস্টফস্ট পভয়াদ এক ফা একাস্টধকফায এআরূদ ম্প্রাযণ কস্টযদত 

াস্টযদফ মাাদত ফস্টধ িত পভয়াদ ফ িাকুদে দ্যআ ফৎদযয স্টধক না য়। 

(২) পম পম পক্ষদত্র পকান স্টক্ষানস্টফদয স্টক্ষানস্টফস্ট পভয়াদ চরাকাদর 

স্টনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ ভদন কদয পম, তাায অচযণ  কাজকভ ি 

দন্তালজনক নদ স্টকংফা তাায কভ িদক্ষ য়ায ম্ভাফনা নাআ, 

পআদক্ষদত্র স্টনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ 

(ক) যাস্টয স্টনদয়াদগয পক্ষদত্র স্টক্ষানস্টফদয চাকুযীয ফান ঘটাআদত 

াস্টযদফ, এফং 

(খ) দদান্নস্টতয পক্ষদত্র, পম দ আদত তাাদক দদান্নস্টত পদয়া 

আয়াস্টছর পআ দদ প্রতোফতিন/দাফনত কযাআদত াস্টযদফ। 

(3) ফস্টধ িত পভয়াদ থাস্টকদর তাা স্টক্ষানস্টফস্ট পভয়াদ ভাপ্ত য়ায য 

স্টনদয়াগকাযী কর্তিক্ষ 

(K) মস্টদ এআ ভদভ ি ন্তুষ্ট য় পম, স্টক্ষানস্টফস্টরূদ স্টনযুি থাকাকাদর 

পকান স্টক্ষানস্টফদয অচযণ  কাজকভ ি দন্তালজনক স্টছর, তদফ উ-

স্টফস্টধ (৪) এয স্টফধান াদদক্ষ, তাাদক চাকুযীদত স্থায়ী কস্টযদফ; 

এফং  

(L) মস্টদ এআরূ স্টবভত পালণ কদয পম, উি পভয়াদ চরাকাদর 

তাায অচযণ  কাজকভ ি দন্তালজনক স্টছর না ফা তাায 

কভ িদক্ষ য়ায ম্ভাফনা নাআ তদফ- 

()   যাস্টয স্টনদয়াদগয পক্ষদত্র, তাায চাকুযীয ফান 

ঘটাআদফ; এফং 

(অ)  দদান্নস্টতয পক্ষদত্র, পম দ দত তাাদক দদান্নস্টত পদয়া 

আয়াস্টছর পআ দদ প্রতোফতিন/দাফনত কযাআদফ। 

(4) পকান স্টক্ষানস্টফদক পকান দদ স্থায়ী কযা আদফ না মতক্ষণ না স্টতস্টন 

যকাযী অদদফদর পম পম স্টফবাগীয় যীক্ষা  প্রস্টক্ষদণয ব্যফস্থা কযা 

য় পআ পআ যীক্ষায় উত্তীণ ি ন এফং পরবাদফ প্রস্টক্ষণ গ্রণ কদযন। 
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তপস্টর 

স্টফস্টধ-২ (গ) দ্রষ্টব্য 
 

ক্রস্টভক 

নং 

দদয নাভ যাস্টয স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্র ফয়ীভা 

স্টনদয়াগ িস্টত ন্যেনতভ পমাগ্যতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. ভাস্টযচারক -- স্টতস্টযি ভাস্টযচারক আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ, এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী ায়া 

না পগদর পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

স্টপডায দদ স্টতন ফৎদযয 

চাকুযী।  

২. স্টতস্টযি 

ভাস্টযচারক 
-- স্টযচারক (প্রস্টক্ষণ-

নুষ্ঠান), স্টযচারক 

(প্রস্টক্ষণ প্রদকৌর) এফং 

স্টযচারক (প্রান  

উন্নয়ন) গদণয ভধ্য আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং  

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী ায়া না পগদর 

পযস্টড ফাংরাদদ ফা 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবন 

স্টপডায দদ স্টতন ফৎদযয 

চাকুযী। 
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আদত পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ।   

৩. স্টযচারক 

(প্রস্টক্ষণ-

নুষ্ঠান) 

-- উ-স্টযচারক (টিস্টব নুষ্ঠান 

প্রস্টক্ষণ), উ-স্টযচারক (পফতায 

নুষ্ঠান প্রস্টক্ষণ), উ-স্টযচারক 

(দৃশ্য জ্জা  পযখায়ন প্রস্টক্ষণ) 

এফং উ-স্টযচারক (চরস্টিত্র 

প্রস্টক্ষণ) গদণয ভধ্য আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী ায়া 

না পগদর পযস্টড ফাংরাদদ ফা 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ।  

স্টপডায দদ দ ফৎদযয 

চাকুযী। 

৪. স্টযচারক 

(প্রস্টক্ষণ-

প্রদকৌর) 

 

-- 

উ-স্টযচারক (টিস্টব প্রদকৌর 

প্রস্টক্ষণ), উ-স্টযচারক (পফতায 

প্রদকৌর প্রস্টক্ষণ), উ-স্টযচারক 

(কস্টম্পউটায প্রস্টক্ষণ) এফং       

উ-স্টযচারক  (কোদভযা  

অদরাক ম্পাত প্রস্টক্ষণ)গদণয ভধ্য 

দত দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী না 

ায়া পগদর পযস্টড ফাংরাদদ ফা 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

স্টপডায দদ দ ফৎদযয 

চাকুযী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫. স্টযচারক 

(প্রান  

উন্নয়ন) 

 

-- 

উ-স্টযচারক (প্রান), 

উ-স্টযচারক (থ ি), 

উ-স্টযচারক (গদফলণা) 

 যক্ষণ প্রদকৌরীগদণয 

ভধ্য আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ; এফং  

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী না ায়া পগদর 

পযস্টড ফাংরাদদ ফা 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয 

ভভম িাদায দধাযীদক 

পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

স্টপডায দদ দ ফৎদযয 

চাকুযী। 
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৬. উ-স্টযচারক  

(পফতায নুষ্ঠান 

প্রস্টক্ষণ) 

 

-- 

কাযী স্টযচারক 

(পফতায নুষ্ঠান প্রস্টক্ষণ) 

আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ; এফং দদান্নস্টতয 

জন্য পমাগ্য প্রাথী ায়া 

না পগদর পযস্টড 

ফাংরাদদদয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

৭. উ-স্টযচারক 

(পটস্টরস্টবন 

নুষ্ঠান 

প্রস্টক্ষণ) 

 

-- 

কাযী স্টযচারক 

(পটস্টরস্টবন নুষ্ঠান 

প্রস্টক্ষণ) আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ;  এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী ায়া না পগদর 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয 

ভভম িাদায দধাযীদক 

পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ।   

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

৮. উ-স্টযচারক 

(চরস্টিত্র 

প্রস্টক্ষণ) 

-- কাযী স্টযচারক 

(চরস্টিত্র প্রস্টক্ষণ)  

কাযী স্টযচারক      

(গণদমাগাদমাগ প্রস্টক্ষণ) 

গদণয ভধ্য আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ ; এফং  

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী ায়া না পগদর 

চরস্টিত্র  প্রকানা 

স্টধদপ্তয ফা ফাংরাদদ 

পটস্টরস্টবদনয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

৯. 

 

উ-স্টযচারক 

(দৃশ্য জ্জা  

পযখায়ন 

প্রস্টক্ষণ) 

-- কাযী স্টযচারক 

(দৃশ্যজ্জা  পযখায়ন 

প্রস্টক্ষণ) আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং  

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী ায়া না পগদর 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয 

ভভম িাদায দধাযীদক 

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 
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পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১০. 

 

উ-স্টযচারক 

(পফতায-প্রদকৌর 

প্রস্টক্ষণ) 

 

-- 

কাযী স্টযচারক 

(পফতায প্রদকৌর 

প্রস্টক্ষণ) আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ ; এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী ায়া না পগদর 

পযস্টড ফাংরাদদদয 

ভভম িাদায দধাযীদক 

পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

১১. 

 

উ-স্টযচারক 

(পটস্টরস্টবন 

প্রদকৌর 

প্রস্টক্ষণ) 

-- কাযী স্টযচারক (টিস্টব 

প্রদকৌর প্রস্টক্ষণ) আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী ায়া না পগদর 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয 

ভভম িাদায দধাযীদক 

পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

১২. 

 

উ-স্টযচারক 

(কোদভযা  

অদরাক 

ম্পাত 

প্রস্টক্ষণ) 

-- কাযী স্টযচারক 

(কোদভযা  অদরাক 

ম্পাত প্রস্টক্ষণ) আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য 

প্রাথী ায়া না পগদর 

ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয 

পকান ঊর্ধ্িতন স্টচত্রগ্রাক 

(আদরকট্রস্টনক্স ফা চরস্টিত্র) 

পক পপ্রলদণ স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ। 

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

১৩. 

 

উ-স্টযচারক 

(কস্টম্পউটায 

প্রস্টক্ষণ) 

 

-- 

কাযী স্টযচারক 

(কস্টম্পউটায প্রস্টক্ষণ) 

আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ; এফং দদান্নস্টতয 

জন্য পমাগ্য প্রাথী ায়া 

না পগদর ফাংরাদদ 

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 
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পটস্টরস্টবদনয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

১৪. 

 

উ-স্টযচারক 

(গদফলণা) 

-- গদফলণা কভ িকতিা (টিস্টব, 

পফতায, চরস্টিত্র  

গণদমাগাদমাগ), 

গ্রন্থাগাস্টযক  কস্টম্পউটায 

পপ্রাগ্রাভাযগদণয ভধ্য 

আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ; এফং দদান্নস্টতয 

জন্য পমাগ্য প্রাথী ায়া 

না পগদর পযস্টড 

ফাংরাদদ ফা ফাংরাদদ 

পটস্টরস্টবদনয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৫. 

 

যক্ষণ প্রদকৌরী -- কাযী যক্ষণ প্রদকৌরী 

আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ; এফং দদান্নস্টতয 

জন্য পমাগ্য প্রাথী ায়া 

না পগদর ফাংরাদদ 

পটস্টরস্টবদনয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

১৬. 

 

উ-স্টযচারক 

(প্রান) 

-- কাযী স্টযচারক (প্রান) 

আদত দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ ; এফং 

দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী 

ায়া না পগদর পযস্টড ফাংরাদদ 

ফা ফাংরাদদ পটস্টরস্টবদনয 

ভভম িাদায দধাযীদক পপ্রলদণ 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।   

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

১৭. 

 

উ-স্টযচারক  

(থ ি) 

-- কাযী স্টযচারক (থ ি) 

আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ; এফং দদান্নস্টতয 

জন্য পমাগ্য প্রাথী ায়া 

না পগদর পযস্টড 

ফাংরাদদ ফা ফাংরাদদ 

পটস্টরস্টবদনয ভভম িাদায 

দধাযীদক পপ্রলদণ 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।   

স্টপডায দদ াত 

ফৎদযয চাকুযী। 

১১০ 
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১৮. 

 

কাযী 

স্টযচারক 

(পটস্টরস্টবন 

নুষ্ঠান প্রস্টক্ষণ), 

কাযী 

স্টযচারক (পফতায 

নুষ্ঠান প্রস্টক্ষণ) 

এফং কাযী 

স্টযচারক 

(চরস্টিত্র 

প্রস্টক্ষণ) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ফাংরা ফা আংদযজী ফা 

আস্টতা ফা ংস্কৃস্টত ফা 

ভাজ স্টফজ্ঞান ফা যাষ্ট্র 

স্টফজ্ঞান ফা পরাক প্রান 

স্টফলদয় ২য় পেণীয ম্মান 

২য় পেণীয স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী 

থফা ১ভ পেণীয 

স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী। স্টে 

াস্টতে, নাট্যকরা, ংগীত 

ফা চরস্টিত্রায়ন কদভ ি 

পাগত স্টবজ্ঞতাম্পন্ন 

প্রাথীদক গ্রাস্টধকায পদয়া 

আদফ।  

১৯. 

 

কাযী 

স্টযচারক 

(গণদমাগাদমাগ 

প্রস্ট্ক্ষণ) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ 

 

 

 

 

 

 

 

ফাংরা ফা আংদযজী ফা 

গণদমাগাদমাগ  াংফাস্টদকতা 

ফা আস্টতা ফা 

ংস্কৃস্টত ফা ভাজ 

স্টফজ্ঞান ফা যাষ্ট্র 

স্টফজ্ঞান ফা পরাক 

প্রান স্টফলদয় ২য় 

পেণীয ম্মান ২য় 

পেণীয স্দাতদকাত্তয 

স্টডগ্রী থফা ১ভ 

পেণীয স্দাতদকাত্তয 

স্টডগ্রী। স্টে াস্টতে, 

নাট্যকরা, ংগীত 

ফা চরস্টিত্রায়ন কদভ ি 

পাগত 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন 

প্রাথীদদযদক 

গ্রাস্টধকায পদয়া 

আদফ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২০. কাযী 

স্টযচারক 

(দৃশ্যজ্জা  

পযখায়ন 

প্রস্টক্ষণ) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ 
চারু  কারুকরা 

স্টফলদয় ২য় পেণীয 

স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী। 

দৃশ্য স্টযকেনা  স্টে 

স্টনদদ িনা কদভ ি 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীদদয 

গ্রাস্টধকায পদয়া 

আদফ।  

২১. 

 

কাযী 

স্টযচারক 

(পফতায প্রদকৌর 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ তস্টড়ৎ-আদরকট্রস্টনক্স ফা 

কস্টম্পউটায প্রদকৌদর ২য় 

পেণীয স্দাতক স্টডগ্রী থফা 

দাথ ি স্টফজ্ঞান                 
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প্রস্টক্ষণ), 

কাযী 

স্টযচারক (টিস্টব 

প্রদকৌর 

প্রস্টক্ষণ) এফং 

কাযী 

স্টযচারক 

(কস্টম্পউটায 

প্রস্টক্ষণ) 

(আদরকট্রস্টনক্স) ফা পস্টরত 

দাথ ি স্টফজ্ঞান স্টফলদয় ২য় 

পেণীয ম্মান ২য় পেণীয 

স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী থফা ১ভ 

পেণীয স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী। 

ফাস্তফ স্টবজ্ঞতাম্পন্ন 

প্রাথীদদয গ্রাস্টধকায পদয়া 

আদফ।  

২২. কাযী 

স্টযচারক 

(কোদভযা  

অদরাক ম্পাত 

প্রস্টক্ষণ) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ 

 

 

 

দাথ ি স্টফজ্ঞান স্টফলদয় স্দাতক 

স্টডগ্রী কোদভযা স্টযচারনা 

স্টফলদয় স্টডদলাভা।  

২৩. গদফলণা 

কভ িকতিা 

(পফতায, 

পটস্টরস্টবন, 

চরস্টিত্র  

গণদমাগাদমাগ) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ভাজ স্টফজ্ঞান ফা 

গণদমাগাদমাগ  াংফাস্টদকতা 

ফা স্টযংখ্যান স্টফলদয় ২য় 

পেণীয ম্মান ২য় পেণীয 

স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী থফা ১ভ 

পেণীয স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী। 

উাত্ত স্টফদিলদণ কস্টম্পউটায 

ব্যফাদযয স্টবজ্ঞতাম্পন্ন 

প্রাথীদদয গ্রাস্টধকায পদয়া 

আদফ।  

২৪. গ্রন্থাগাস্টযক -- কাযী গ্রন্থাগাস্টযক আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ। 

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

২৫. 

 

স্টচত্রগ্রাক 

(চরস্টিত্র  

আদরকট্রস্টনক) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 
যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ 

 

 

 

 

দাথ ি স্টফজ্ঞান থফা ভাজ 

স্টফজ্ঞান স্দাতক স্টডগ্রী এফং 

স্টচত্রগ্রদণ স্টতন ফৎদযয  

ফাস্তফ স্টবজ্ঞতা। 

চরস্টিত্রায়ন ফা আদরকট্রস্টনক 

কোদভযায় স্টচত্রগ্রণ স্টফলদয় 

স্টফদল প্রস্টক্ষণ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৬. 

 

কাযী যক্ষণ 

প্রদকৌরী 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

(ক)  উ-কাযী প্রদকৌরীগদণয 

ভধ্য আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ;   

      এফং  

(খ)  দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী 

ায়া না পগদর যাস্টয 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

(ক) দদান্নস্টতয 

পক্ষদত্রঃ স্টপডায 

দদ াত 

ফৎদযয 

স্টবজ্ঞতা। 

(খ) যাস্টয 

স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ দাথ ি 
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স্টফজ্ঞাদন ২য় 

পেণীয ম্মান 

২য় পেণীয 

স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী 

থফা ১ভ পেণীয 

স্দাতদকাত্তয স্টডগ্রী 

থফা তস্টড়ৎ 

প্রদকৌর-

আদরকট্রস্টনক 

প্রদকৌদর স্টদ্বতীয় 

পেণীয স্দাতক 

স্টডগ্রী। ম্প্রচায 

মন্ত্রাস্টত 

যক্ষণাদফক্ষদণ 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন 

প্রাথীদদযদক গ্রাস্টধকায 

পদয়া আদফ।  

২৭. 

 

কভস্টউটায 

পপ্রাগ্রাভায 
Computer Personnel (Government Organisations) Recruitment 

Rules, 1985 নুমায়ী। 

২৮. 

 

কাযী 

স্টযচারক  

(থ ি) 

-- স্টনম্নফস্টণ িতদদয ভধ্য আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ: 

(1) পিায স্টপায; এফং 

(২)   স্টাফ যক্ষক 

পিায স্টপাদযয পক্ষদত্র উি 

দদ ছয় ফৎদযয চাকুযী এফং 

স্টাফ যক্ষদকয পক্ষদত্র উি 

দদ দ ফৎদযয চাকুযী।  

২৯. 

 

কাযী 

স্টযচারক 

(প্রান) 

-- স্টনম্নফস্টণ িতদদয ভধ্য আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ: 

(১) গণংদমাগ কভ িকতিা; এফং  

(২) পাদির তত্ত্বাফধায়ক  

স্টপডায দদ াত ফৎদযয 

চাকুযী। 

৩০. কাযী 

গ্রন্থাগাস্টযক 
ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 
যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। গ্রন্থাগায স্টফজ্ঞাদন স্দাতক স্টডগ্রী 

থফা গ্রন্থাগায স্টফজ্ঞাদন 

স্টডদলাভা । 

৩১. 

 

 

গণংদমাগ 

কভ িকতিা 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

(ক) স্টনম্নফস্টণ িতদদয ভধ্য আদত  

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ: 

      (১) প্রধান কাযী  

      (২) উিভান কাযী  

      (৩)  ঁটস্টরস্টকায; এফং  

(খ) দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী 

ায়া না পগদর যাস্টয 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

(ক)  দদান্নস্টতয পক্ষদত্রঃ 

প্রধান কাযী দদ ঁচ 

ফৎদযয চাকুযী থফা 

উিভান কাযী ফা 

ঁটস্টরস্টকায দদ াত 

ফৎদযয চাকুযী। 

(খ)  যাস্টয স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ   ২য় পেণীয 

স্দাতক স্টডগ্রী। 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন 

প্রাথীদদয গ্রাস্টধকায 

পদয়া আদফ।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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৩২. 

 

 

পিায স্টপায ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয (যকাযী 

চাকুযীদত 

স্টনদয়াস্টজত 

প্রাথীদদয  

পক্ষদত্র ফয়ীভা 

স্টস্টথর-পমাগ্য) 

(ক)  বািায যক্ষক দ আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং 

(খ)  দদান্নস্টতয পমাগ্য প্রাথী 

ায়া না পগদর যাস্টয 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। 

 

 

(ক)  দদান্নস্টতয পক্ষদত্রঃ অট 

ফৎদযয চাকুযী। 

(খ)  যাস্টয স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ পফতায 

পটস্টরস্টবদনয কাস্টযগস্টয 

বািায যক্ষণাদফক্ষদণয 

স্টবজ্ঞতা ২য় পেণীয 

স্দাতক স্টডগ্রী। 

৩৩. 

 

পাদির 

তত্ত্বাফধায়ক 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

(যকাযী 

চাকুযীদত 

স্টনদয়াস্টজত 

প্রাথীদদয  

পক্ষদত্র ফয়ীভা 

স্টস্টথর-পমাগ্য) 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ২য় পেণীয স্দাতক স্টডগ্রী। 

প্রাস্টনক কাদজ 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীদদয 

গ্রাস্টধকায পদয়া আদফ। 

৩৪. 

 

উাত্ত এস্টি 

াদযটয 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

(ক)  ৫০% দ ঁটস্টরস্টকায-

গদণয ভধ্য আদত দদান্নস্টতয 

ভাধ্যদভ; এফং 

(খ)  ৫০% দ যাস্টয স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ 

(ক)  দদান্নস্টতয 

পক্ষদত্র স্টপডায দদ 

ঁচ ফৎদযয 

চাকুযী 

কস্টম্পউটাদযয 

পভৌস্টরক স্টফলয়, 

য়াড ি প্রদস্টং 

এফং উাত্ত এস্টি 

াদযদন 

প্রস্টক্ষণ। 

(খ)  যাস্টয স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ   স্দাতক 

স্টডগ্রী 

কস্টম্পউটায 

স্টযচারনা এফং 

উাত্ত এস্টি 

াদযদন 

প্রস্টক্ষণ। 

৩৫. 

 

উ-কাযী 

প্রদকৌরী 

(পফতায  

পটস্টরস্টবন) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 
যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ স্টতন ফছয পভয়াদী 

আদরকট্রস্টনক 

প্রদকৌদর স্টডদলাভা।  

৩৬. উ-কাযী 

প্রদকৌরী 

(ীতাত) 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 
যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ স্টতন ফছয পভয়াদী 

আদরকস্টট্রকোর ফা 

ায়ায ফা 

এয়াযকস্টিন  

পযস্টিজাদযন 

প্রদকৌদর স্টডদলাভা।  
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৩৭. 

 

স্টাফ যক্ষক ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 
(ক)  কাযী স্টাফ যক্ষক আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ এফং  

(খ)  দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী 

ায়া না পগদর যাস্টয 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

(ক)  দদান্নস্টতয 

পক্ষদত্রঃ স্টপডায 

দদ ৫ (ঁচ) 

ফৎদযয চাকুযী।  

(খ)  যাস্টয 

স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ  ফাস্টণজে 

স্টফবাদগ 

স্দাতদকাত্তয 

স্টডগ্রী।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩৮. প্রধান কাযী -- স্টনম্নফস্টণ িতদদয ভধ্য আদত দদান্নস্টতয    

ভাধ্যদভ :  

(১)  উিভান কাযী এফং  

(২)  ট্রান্সদাট ি সুাযবাআজায।  

স্টপডায দদ ঁচ ফৎদযয 

চাকুযী।  

৩৯. 

 

 

কাযী স্টাফ 

যক্ষক  

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ 

 

 

ফাস্টণজে স্টফবাদগ স্দাতক স্টডগ্রী। 

স্টাফ যক্ষণাদফক্ষণ কাদজ 

স্টবজ্ঞতাম্পন্ন প্রাথীদদয 

গ্রাস্টধকায পদয়া আদফ।  

৪০. 

 

উিভান 

কাযী 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

(ক) স্টনম্নভান কাযী কাভ 

মুদ্রাক্ষস্টযকগদণয ভধ্য আদত 

দদান্নস্টতয  ভাধ্যদভ; এফং  

(খ) দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী 

ায়া না পগদর যাস্টয 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

(ক)  দদান্নস্টতয পক্ষদত্রঃ 

স্টপডায দদ ঁচ 

ফৎদযয চাকুযী।  

(খ)  যাস্টয স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ   স্দাতক স্টডগ্রী।  

৪১. ঁটস্টরস্টকায ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

Stenographers and Steno-Typists (Ministries, 

Divisions and Attached Departments) Recruitment 

Rules, 1978 নুমায়ী। 

৪২. 

 

ট্রান্সদাট ি 

সুাযবাআজায 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ স্দাতক স্টডগ্রী। মানফান 

যক্ষণাদফক্ষদণ স্টবজ্ঞতাম্পন্ন 

প্রাথীদদয পক্ষদত্র স্টক্ষাগত 

পমাগ্যতা উি ভাধ্যস্টভক 

াটি িস্টপদকট ম িন্ত স্টস্টথরদমাগ্য।  

৪৩. স্টস্টনয়য 

পভকাস্টনক 

-- পভকাস্টনকদদয ভধ্য আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ 

স্টপডায দদ ঁচ ফৎদযয 

চাকুযী।  

৪৪. বািায যক্ষক ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। স্টফজ্ঞান ফা ফাস্টণজে ফা করা 

স্টফবাদগ স্দাতক স্টডগ্রী।  
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৪৫. পভকাস্টনক ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

(ক)  ৫০% দ স্টফদ্যেৎ স্টভস্ত্রী আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ; এফং  

(খ)  ৫০% দ যাস্টয স্টনদয়াদগয 

ভাধ্যদভ।  

(ক)  দদান্নস্টতয পক্ষদত্রঃ 

স্টপডায দদ ঁচ 

ফৎদযয চাকুযী।  

(খ)  যাস্টয স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ   ভাধ্যস্টভক স্কুর 

াটি িস্টপদকট এক 

ফছয পভয়াদী পযস্টড ফা 

টিস্টব পট্রডদকা ি 

াটি িস্টপদকট।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪৬. কাঠ স্টভস্ত্রী ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ষ্টভ পেণী া বৃস্টত্তমূরক 

স্টক্ষায াটি িস্টপদকট থফা 

ংস্টিষ্ট পক্ষদত্র স্টতন ফৎদযয 

স্টবজ্ঞতা এফং াযীস্টযক 

পমাগ্যতা।  

৪৭. 

 

স্টনম্নভান কাযী 

কাভ মুদ্রাক্ষস্টযক 
LD-Cum-Typist, Plain Paper Copier, Duplicating Machine 

Operator, Daftry, Despatch Rider and MLSS (Ministries, 

Divisions and Attached Departments) Recruitment Rules, 1985 
নুমায়ী। 

৪৮. কোস্টয়ায ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

(ক)  কো যকায দ আদত 

দদান্নস্টতয ভাধ্যদভ। 

(খ)  দদান্নস্টতয জন্য পমাগ্য প্রাথী 

ায়া না পগদর যাস্টয 

স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ।  

(ক)  দদান্নস্টতয পক্ষদত্রঃ 

স্টপডায দদ ঁচ 

ফৎদযয চাকুযী।  

(খ)  যাস্টয স্টনদয়াদগয 

পক্ষদত্রঃ   ফাস্টণজে স্টফবাদগ 

উি ভাধ্যস্টভক 

াটি িস্টপদকট।  

৪৯. স্টফদ্যেৎ স্টভস্ত্রী ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ভাধ্যস্টভক স্কুর াটি িস্টপদকট 

স্টতন ভা পভয়াদী পট্রডদকা ি 

(দফদ্যেস্টতক) াটি িস্টপদকট;  

থফা ষ্টভ পেণী া ছয় 

ভা পভয়াদী পট্রড পকা ি 

(দফদ্যেস্টতক) াটি িস্টপদকট এফং 

ংস্টিষ্ট পক্ষদত্র স্টতন ফৎদযয 

ফাস্তফ স্টবজ্ঞতা।  

৫০. পটস্টরদপান 

াদযটয 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ভাধ্যস্টভক স্কুর াটি িস্টপদকট। 

ংস্টিষ্ট স্টফলদয় স্টতন ফৎদযয 

ফাস্তফ স্টবজ্ঞতাম্পন্নদদয 

গ্রাস্টধকায পদয়া আদফ। 

৫১. 

 

গাড়ীচারক ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ষ্টভ পেণী া বাযী 

ভটযমান চারনায  রাআদন্স 

ংস্টিষ্ট পক্ষদত্র চায ফৎদযয 

স্টবজ্ঞতা। ভটয গাড়ীয মাস্টন্ত্রক 

স্টফলদয় ফাস্তফ জ্ঞানম্পন্ন 

প্রাথীদদয গ্রাস্টধকায পদয়া 
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আদফ।  

৫২. 

 

কো যকায ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ভাধ্যস্টভক স্কুর াটি িস্টপদকট ফা 

ভভাদনয যীক্ষায় া। 

যকায কর্তিক স্টনধ িাস্টযত 

জাভানত স্টদদত আদফ। 

৫৩. 

 

পডাচ 

যাআডায 

L. D.Cum–Typist, Plain Paper Copier, Duplicating Machine 

Operator, Daftry, Despatch Rider and MLSS ( Ministries, 

Divisions And Attached Departments) Recruitment Rules, 1985 

নুমায়ী। 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫৪. 

 

নুস্টরস্ট 

মন্ত্রচারক 

ঐ 

৫৫. 

 

এভ, এর,  এ, 

এ 

ঐ 

৫৬. 

 

স্টনযাত্তা প্রযী 

 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ষ্টভ পেণী া সুস্বাস্থে। 

অনায ফা স্টবস্টডস্ট পট্রস্টনংপ্রাপ্ত 

প্রাথীদদয গ্রাস্টধকায পদয়া 

আদফ।  

৫৭. ভারী 

 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ষ্টভ পেণী া ফাগান 

যক্ষণাদফক্ষদণ ফাস্তফ স্টবজ্ঞতা।  

৫৮. পাদির 

পফয়াযায 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ। ষ্টভ পেণী া। 

৫৯. ঝাড়ুদায 

 

ন্যর্ধ্ি ৩০ 

ফৎয 

যাস্টয স্টনদয়াদগয ভাধ্যদভ ষ্টভ পেণী া। পাদায 

পেণীদক গ্রাস্টধকায পদয়া 

আদফ।   

 

[জাযীঃ এঅয নং ১৮৫-অআন/৯৬, তাস্টযখ : ১৫-১০-১৯৯৬] 
 


