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...
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ 
িশ�া ম�ণালয় 
মা�াসা শাখা-০৪ 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০০০.৯৯.০০২.২১.৯৭ তািরখ: 
১৯ �লাই ২০২১

৪ �াবণ ১৪২৮

িবষয়: ‘সহকারী িশ�ক (��াগার ও ত� িব�ান)' '��াগার �ভাষক' পদ �’�েত িনেয়াগ �দােন অ�সরণীয়।
��: (১) কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভােগর �ারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪০.২২.০০২.২০-২২৩ তািরখ ২৩.১১.২০২০িখ.

(২) কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভােগর �ারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০০০.২২.০০১.২০.১৪২ তািরখ ১৮.০৭.২০২১িখ.

        উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত উপেরা�  (২) নং �ারক�েল  �বসরকাির িশ�া �িত�ান (মা�াসা) জনবল কাঠােমা ও এমিপও

নীিতমালা-২০১৮ (২৩ নেভ�র, ২০২০ পয �� সংেশািধত) নীিতমালায় �েব �র 'সহকারী ��াগািরক কাম ক�াটালগার, সহকারী ��াগািরক/ক�াটালগার'

পদ� ‘সহকারী িশ�ক (��াগার ও ত� িব�ান)' ও �েব �র ‘��াগািরক' পদ� '��াগার �ভাষক' পদ িহেসেব সংেশাধন করা হেয়েছ। ১৭তম িনব�ন

পরী�ার অংশ িহেসেব এ �'� পেদ (সংেশািধত এমিপও নীিতমালা অ�যায়ী) িসেলবাস �ণয়নসহ িশ�ক িনব�ন পরী�ার িব�ি� �কাশ করেত

িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ।

     ২। উি�িখত নীিতমালায় পিরিশ� ‘ঘ’ এর �িমক ১৫  এবং ৩৫-এ িনেয়ােগর জ� িশ�াগত �যা�তা, অিভ�তা ও চা�রীেত �েবেশর বয়সসীমা

এবং �বতন ��ল ও ��ড িন�ছেকর আেলােত বিণ �ত রেয়েছঃ
�
িম
ক
নং

পেদর নাম িনেয়ােগর জ� (��নতম) িশ�াগত �যা�তা 
অিভ�তা ও চা�রীেত

�েবেশর বয়সসীমা

�বতন
��ল ও
��ড

১৫
�ব �বত� ��াগািরক পদ� বত�মােন

'��াগার �ভাষক'

বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড � অথবা ইসলািম িব�িব�ালয়/
ইসলািম আরিব িব�িব�ালয় অিধ�� মা�াসাস�হ হেত কািমল

ও ��াগার িব�ােন িডে�ামা।
সম� জীবেন �য �কান ১ � ৩য় িবভাগ বা ��ণী �হণেযা� হেব।

অ��� ৩৫ বৎসর (তেব
সমপেদর ইনেড�ধারীেদর জ�

বয়সসীমা িশিথলেযা�।

��ড-৯
২২০০০-
৫৩০৬০

/-

৩৫
�ব �বত� সহকারী ��াগািরক কাম ক�াটালগার, সহকারী

��াগািরক /ক�াটালগার পদ� বত�মােন   সহকারী
িশ�ক (��াগার ও ত� িব�ান) 

বাংলােদশ মা�াসা িশ�া �বাড �/ইসলািম িব�িব�ালেয়র/ইসলািম
আরিব িব�িব�ালয় এর অিধ�� মা�াসাস�হ হেত ফািযল ও

��াগার িব�ােন িডে�ামা। অথবা
�ী�ত িব�িব�ালয় হেত আরিব িবষেয় �াতক (স�ান) িডি� ও

��াগার িব�ােন িডে�ামা।
সম� িশ�া জীবেন �য �কান ১� ৩য় িবভাগ বা ��ণী �হণেযা�

হেব।

অ��� ৩৫ বৎসর (তেব
সমপেদর ইনেড�ধারীেদর জ�

বয়সসীমা িশিথলেযা�)

��ড-১০
১৬০০০-
৩৮৬৪০

/-

     ৩। এমতাব�ায়, উি�িখত ‘সহকারী িশ�ক (��াগার ও ত� িব�ান)' '��াগার �ভাষক' পদ ��েত িনেয়ােগর ��ে� উপেরা� ছক �মাতােবক

১৭তম িনব�ন পরী�ার অংশ িহেসেব এ �'� পেদ িসেলবাস �ণয়নসহ িশ�ক িনব�ন পরী�ার িব�ি� �কাশ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা

হেলা।

১৯-৭-২০২১
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�চয়ার�ান  
�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ)

�লতানা আ�ার
উপসিচব

�ারক ন�র: ৫৭.০০.০০০০.০০০.৯৯.০০২.২১.৯৭/১(৮) তািরখ: ৪ �াবণ ১৪২৮

১৯ �লাই ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা�াসা িশ�া অিধদ�র, গাইড হাউস (৭ম ও ১০ম তলা), িনউ �বইিল �রাড, ঢাকা।
২) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম�ীর সদয় অবগিতর জ�)।
৩) মাননীয় উপম�ীর একা� সিচব, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপম�ীর সদয় অবগিতর জ�)।
৪) উপসিচব, এমিপও শাখা , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ।
৫) সিচেবর একা� সিচব (উপসিচব), সিচব-এর দ�র,কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।
৬) ��া�ামার, কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, ঢাকা (অিফস আেদশ� এ িবভােগর ওেয়বসাইেট �কােশর
অ�েরাধসহ)।
৭) অিতির� সিচব (�শাসন ও অথ �/কািরগির/মা�াসা/অিডট ও আইন)-এর �ি�গত কম �কত�া , কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভাগ,
িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৮) অিফস কিপ।

১৯-৭-২০২১
�লতানা আ�ার 

উপসিচব


