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এস আি, ও নাং ১৮৯-আইন/২০০৬।--গবসিকাতি তশক্ষক তনবন্ধন ও প্রিযয়ন কিতৃ পক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সদনি ১ 

নাং 
 

আইন) এি ধািা ২১ এ প্রেত্ত ক্ষমিাবদল সিকাি তনম্নরূপ তবতধমালা প্রণয়ন কতিল, যথাাঃ- 
 

 

১। সাংতক্ষপ্ত তশদিানাম ।- এই তবতধমালা গবসিকাতি তশক্ষক তনবন্ধন, পিীক্ষা গ্রহণ ও প্রিযয়ন তবতধমালা, ২০০৬ নাদম 

অতিতহি হইদব। 

 

২। সাংজ্ঞা- তবষয় বা প্রসদেি পতিপন্থী গকান তকছু না থাতকদল, এই তবতধমালায়- 

 

(ক)   ‘‘আইন’’ অথৃ গবসিকাতি তশক্ষক তনবন্ধন ও প্রিযয়ন কিতৃ পক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সদনি 

১ নাং আইন);  

(খ্)   ‘‘কিতৃ পক্ষ’’ অথৃ আইদনি ধািা ৩ এি অধীন প্রতিতিি গবসিকাতি তশক্ষক তনবন্ধন ও 

প্রিযয়ন কিতৃ পক্ষ; 

(ে)    ‘‘তিগ্রী’’ বা ‘‘তিদপস্নলামা’’ বা ‘‘সারৃ্টতিদকট’’ অথৃ গক্ষত্রমি স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয়, স্বীকত ি ইনতির্টউট, 

স্বীকত ি প্রতিিান বা স্বীকত ি গবািৃ কিতৃ ক প্রেত্ত তিগ্রী, তিদপস্নামা বা তশক্ষােি গযােযিা তনদেৃশক 

সারৃ্টতিগকট; 



(ঘ)   ‘‘িিতসল’’ অথৃ এই তবতধমালাি সতহি সাংদযাতযি 

িিতসল;  

(ঙ)   পিীক্ষা অথৃ আইদনি ধািা ৮ এি েিা (ঘ) এি উদেশয পূিণকদে েতহীি পিীক্ষা ; 

(চ)   ’’পে’’ অথৃ তিিীয় িিতসদল উতলস্নতখ্ি গকান পে; 

(ছ)   ‘‘প্রিযয়নপত্র’’ অথৃ কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক প্রেত্ত গকান গবসিকাতি  তশক্ষা প্রতিিাদন তশক্ষকিা গপশায় তনদয়াদেি 

গযােযিা তনদেৃশক প্রিযয়নপত্র; 

(ে)   ‘‘প্রদয়ােনীয় গযােযিা’’ অথৃ তিিীয় িিতসদল উতলস্নতখ্ি গযােযিা ; 
 

(ঝ)   ‘‘প্রাথী’’ অথৃ প্রিযয়নপত্র লাদিি উদেদশয কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক েতহীি পিীক্ষায় অাংশগ্রহদণচ্ছ ু

গকান বযতক্ত;  

(ঞ) ‘‘িিম’’ অথৃ এই তবতধমালাি চিুথ ৃিিতসদলি সতহি সাংদযাতেি গকান িিম; 

(ট)   ‘‘স্বীকত ি ইনতির্টউট’’ বা ‘‘স্বীকত ি প্রতিিান’’ অথৃ এই তবতধমালাি উদেশয পূিণকদে  সিকাি কিতৃ ক  

স্বীকত ি গকান ইনতির্টউট বা প্রতিিান ; 

 

(ঠ)    ‘‘স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয়’’ অথৃ আপািি বলবৎ গকান আইদনি িািা বা অধীন প্রতিতিি গকান তবশ্বতবেযালয় 

এবাং এই তবতধমালাি উদেশয পিূণকদে সিকাি কিতৃ ক স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় বা তশক্ষা প্রতিিানও ইহাি 

অমিিৃূক্ত হইদব; 

 

(ি)   ‘‘স্বীকত ি গবািৃ ’’ অথৃ আপািি বলবৎ গকান আইদনি িািা বা অথীন প্রতিতিি গকান মাধযতমক ও উচ্চ 

মাধযতমক তশক্ষা গবািৃ বা বাাংলাগেশ মাদ্রাসা  তশক্ষা গবািৃ বা বাাংলাদেশ কাতিেতি তশক্ষা গবািৃ এবাং এই 

তবতধমালাি উদেশয পূিণকদে  সিকাি কিতৃ ক স্বীকত ি অনয গকান গবািৃও ইহাি অমিিৃূক্ত হইদব। 

(ঢ)  ’’ তশক্ষক’’ অথ ৃ তশক্ষা মন্ত্রণালদয়ি আওিাধীন সকল গবসিকাতি  তশক্ষা প্রতিিাদন কমিৃি  তশক্ষক । 

(ণ)  ’’এলাকা’’ অথৃ সাংতশস্নষ্ট উপদেলা বা, গক্ষত্রমি , গেলাি অতধদক্ষত্র অথবা কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক এলাকা তহসাদব 

তচতিি উহাি গকান প্রশাসতনক অতধদক্ষত্র। 

 

৩। তশক্ষক তনবন্ধন ও প্রিযয়দনি েনয পিীক্ষা গ্রহণ।-- 

(১)  তশক্ষক তহসাদব তনবন্ধন ও প্রিযয়দনি েনয প্রাথীদেি গযােযিা তনরূপণ  ও এিতিষদয় প্রিযয়নপত্র প্রোদনি 

উদেদশয কিতৃ পক্ষ প্রতি পতিকা বদষ ৃঅমিি একবাি পিীক্ষা গ্রহণ কতিদব। 

(২)   ঢাকা, চট্রগ্রাম, িােশাহী, খ্ুলনা, বতিশাল, তসদলট, িাংপুি এবাং প্রদয়ােনদবাদধ, কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক তনধৃাতিি 

অনযানয স্থাদন এই পিীক্ষা অনতুিি হইদব । 



(৩)  তশক্ষক তহসাদব তনবন্ধন ও প্রিযয়দনি গযােযিা তনরূপদণি েনয প্রতির্ট তবষদয় ননবৃযতক্তক বা িচনামলূক  

অথবা ননবৃযতক্তক ও িচনামলূক প্রদেি সমন্বদয় তলতখ্ি পিীক্ষা গ্রহণ কতিদি হইদব।  

(৪)   পিীক্ষা গ্রহদণি অনযূন ষাট তেন পূদব ৃপিীক্ষাি িাতিখ্, সময় ও স্থান সম্পতকৃি তবস্তাতিি  সময়সূচী এবাং 

প্রদয়ােনীয়  অনযানয িথয সম্বতলি  তবজ্ঞতপ্ত কমপদক্ষ বহুল প্রচাতিি েইুর্ট বাাংলা ও একর্ট ইাংদিেী োিীয় 

নেতনক পতত্রকায় এবাং  তশক্ষা মন্ত্রণালয় ও এনর্টআিতসএ এি ওদয়বসাইদট প্রচাি কতিদি হইদব। 

 

(৫)   উপতবতধ (১) এ যাহা তকছুই থাকুক না গকন, এই তবতধমালা কাযৃকি হইবাি পি প্রথমবাি পিীক্ষা অনিুাদনি 

গক্ষদত্র উপ- তবতধ (৪) এ উতলস্নতখ্ি ষাট তেদনি কম সময় পূদবওৃ পিীক্ষাি িাতিখ্, সময় ও স্থান সম্পতকৃি 

তবজ্ঞতপ্ত প্রচাি কিা যাইদব। 

 

(৬)   সিকাদিি পূবাৃনুদমােন সাদপদক্ষ, কিতৃ পক্ষ, কিতৃ পদক্ষি অধীদন  েঠিি তসদলবাস প্রণয়ন/হালনাোেকিণ 

সাংক্রামত্ম তবদশষজ্ঞ কতমর্টি সুপাতিশক্রদম তশক্ষক তনবন্ধন পিীক্ষাি গমাট নম্বি, তশক্ষাি ধািা ও সত্মি 

(Stream and Level)-তিতত্তক পিীক্ষাি তবষয়সমহূ, পিীক্ষাি অাংশ (আবতশযক, ঐতচ্ছক), সাংতশস্নষ্ট 

তবষদয়ি পূণমৃান, তবষয়বস্ত্ত্ত (Content), প্রেপদত্রি মান (Standard), রূপদিখ্া, ধািা, মানবন্টন/নম্বি 

তবনযাস ইিযাতে সম্বতলি যদথাপযুক্ত পিীক্ষাি তসদলবাস প্রণয়ন, উন্নয়ন ও হালনাোে কতিদি পাতিদব। 

৩ক।  শুনযপদেি সাংখ্যা তনরূপণ।-- 

 (১)  কিতৃ পক্ষ, প্রতি বৎসি নদিম্বি মাদসি মদধয, গেলা তশক্ষা অতিসাদিি মাধযদম গেলাধীন সাংতশস্নষ্ট 

গবসিকাতি তশক্ষা প্রতিিানসমদূহি পে ও তবষয়-তিতত্তক শুনয পদেি িাতলকা সাংগ্রহ কতিদব। 

(২)   সাংতশস্নষ্ট উপদেলা বা থানা মাধযতমক তশক্ষা অতিসাি উপ-তবতধ (১) এ উতলস্নতখ্ি িাতলকা প্রনয়ণ কতিয়া 

অদটাবি মাদসি মদধয গেলা তশক্ষা অতিসাদিি তনকট োতখ্ল কতিদবন। 

(৩)  গেলা তশক্ষা অতিসাি উক্ত িাতলকাি সঠিকিা যাচাইক্রদম কিতৃ পদক্ষি অনুকূদল গপ্রিণ কতিদবন এবাং 

কিতৃ পক্ষ উক্ত িাতলকাি তিতত্তদি পিীক্ষা গ্রহদণি বযবস্থা কতিদব। 

 

 

৪।  পিীক্ষায় অাংশেহ্রদণি গযােযিা ও অনযানয শিৃাবলী।-- গকান প্রাথী এই তবতধমালাি অধীন তনবন্ধন ও প্রিযয়দনি  

েনয অনতুিিবয পিীক্ষায় গযােয বতলয়া তবদবতচি হইদবন না , যতে -- 

(ক)  তিতন গয পদে তনবতন্ধি হইদি ইচ্ছকু, গসই পদেি েনয িাহাি প্রদয়ােনীয় তশক্ষােি গযােযিা 

না থাগক; (খ্) তিতন বাাংলাদেদশি  স্থায়ী  বাতসন্দা না হন অথবা বাাংলাদেদশি িতসমাইল না হন; 



(ে)  তিতন এমন গকান বযতক্তদক তববাহ কদিন অথবা তববাহ কতিবাি েনয প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, তযতন বাাংলাদেদশি 

নােতিক নদহন; 

(ঘ)  তিতন গকান সিকাতি বা গবসিকাতি বা স্বায়ত্বশাতসি প্রতিিান বা সিকাতি  বা  গবসিকাতি তশক্ষা প্রতিিান 

বা স্থানীয় কিতৃ পদক্ষি চাকুিী হইদি বিখ্াস্ত হইয়া থাদকন এবাং উক্ত বিখ্াদস্তি িাতিখ্ হইদি ২(েইু) বৎসি 

অতিক্রামি না হইয়া থাগক; 

 

(ঙ)  তিতন গকান গিৌেোিী আোলি কিতৃ ক ননতিক স্খলনেতনি কািদণ গয গকান গময়াদে কািােন্ড বা অথৃেন্ড 

বা উিয় েগন্ড েতন্ডি হইয়া থাগকন; 

(চ)  তিতন উক্ত পদেি েনয কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক আদবেনপত্র আহবাদনি তবজ্ঞতপ্তদি উতলস্নতখ্ি তিসসহ যথাযথ িিদম 

আদবেন না কদিন বা তনতেৃষ্ট িাতিদখ্ি মদধয আদবেনপত্র োতখ্ল না কদিন; এবাং   

 (ছ)  তিতন গকান সিকাতি বা গবসিকাতি বা স্বায়ত্তশাতসি প্রতিিান বা গবসিকাতি  তশক্ষা প্রতিিান বা স্থানীয় 

কিতৃ পদক্ষি চাকুিীদি তনদয়াতেি থাকাকাদল যথাযথ কিতৃ পদক্ষি মাধযদম আগবেন পত্র োতখ্ল না কদিন । 

 

৫। আদবেনপত্র োতখ্ল, পিীক্ষাি তিস ইিযাতে ।-- 

(১)  কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক েতহীি পিীক্ষায় অাংশগ্রহদণি তনতমত্ত আগবেনপত্র োতখ্দলি েনয োিীকত ি তবজ্ঞতপ্তদি 

উতলস্নতখ্ি তনধৃাতিি সমদযি মদধয কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক প্রেত্ত তনদেৃশনা অনযুায়ী  আদবেন কতিদি হইদব এবাং 

তনদেৃশনায় উতলস্নতখ্ি  সমদয়ি পদি প্রাপ্ত সকল আদবেন বাতিল বতলয়া েনয হইদব। 

 

(২)  একেন প্রাথীদক, তিতন তিিীয় িিতসদলি কলাম (২)এ উতলস্নতখ্ি গয পদেি েনয তনবতন্ধি হইদি ইচ্ছকু 

আদবেন পদত্র িাহা উদলস্নখ্ কতিদি হইদব। 

(৩)  কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক তনধাতিি পদ্ধতিদি (মযানদুয়ল/অনলাইন) প্রথম িিতসদল উতলস্নতখ্ি তিস এি তবতনমদয় 

িতশে/প্রমাণপত্র গ্রহদণি মাধযদম আদবেন কতিদি হইদব। িদব প্রদয়ােনদবাদধ কিতৃ পক্ষ সিকাদিি 

পূবৃানদুমােনক্রদম তিস এি খ্াি ও টাকাি পতিমাণ পতিবিৃন কতিদি পাতিদব। 

 (৪)  পিীক্ষায় অাংশগ্রহদণি েনয চিুথ ৃ িিতসদল বতণৃি িিম -১ অনযুায়ী আদবেন কতিদি হইদব এবাং 

আদবেনপত্র িিম ক্রয় কতিদি হইদব এবাং আদবেনপত্র িিদমি গকান িদটাকতপ গ্রহণদযােয হইদব না। িদব 

কিতৃ পক্ষ প্রদয়ােনদবাদধ আদবেন িিম এি পতিবিৃন, পতিবধৃন ও পতিমােৃন কতিদি পাতিদব। 

 

(৫)  আদবেনপদত্রি সতহি তনম্নতলতখ্ি কােোতে সাংদযােন কতিদি হইদব, 

যথাাঃ-- 
 



(ক)  প্রথম গশ্রণীি গেদেদটি অতিসাি কিতৃ ক সিযাতয়ি প্রাথীি সেয গিালা পাসদপাটৃ সাইদেি  

এক কতপ ছতব; 

 

(খ্)  তসর্ট কদপৃাদিশদনি গময়ি বা কাউতিলি অথবা গপৌিসিাি গময়ি বা কাউতিলি অথবা ইউতনয়ন 

পতিষগেি গচয়ািমযান কিতৃ ক প্রেত্ত নােতিকত্ব  সনদেি সিযাতয়ি কতপ; অথবা National ID Card-

এি সিযাতয়ি অনতুলতপ; 

 

(ে)  প্রথম গশ্রণীি গেদেদটি অতিসাি  কিতৃ ক সিযাতয়ি তশক্ষােি গযােযিাি সকল সনে এবাং নম্বিপদত্রি 

কতপ; এবাং 
 

(ঘ)  কিতৃ পদক্ষি অনকুূদল, প্রথম িিতসদল উতলস্নতখ্ি পতিদশাতধি অদথিৃ িতসে অথবা গকান িাষ্ট্রায়ত্ব 

বযাাংদকি বযাাংক ড্রািট/গপ-অিৃাি অথবা অথৃ পতিদশাদধি অনয গকান প্রমাণপত্র। 

৬)  গকান আদবেনপত্র অসম্পূণৃ থাতকদল তকাংবা আদবেনপদত্রি সতহি উপ-তবতধ (৫) এ বতণৃি কােেপত্র 

সাংদযাতেি না থাতকদল কিতৃ পক্ষ উহা বাতিল কতিদি পাতিদব। 

৭) আদবেনপত্র োতখ্ল ও বাছাই, প্রদবশপত্র নিতি ও তবিিণ, পিীক্ষা গ্রহণ, িলািল নিতি, তনবন্ধন, প্রিযয়নপত্র 

তবিিণ ইিযাতে কাে সুিুিাদব সম্পন্ন কতিবাি লদক্ষ কিতৃ পক্ষ িাহাি তশক্ষক তনবন্ধন পিীক্ষা পতিচালন 

বযবস্থা, তনবন্ধন, প্রিযয়ন ও তশক্ষকপুল/িাটাদবে নিতিসহ কিতৃ পদক্ষি সামতগ্রক বযবস্থাপনায় যুদোপদযােী 

আধুতনক িথয প্রযুতক্ততিতত্তক পদ্ধতি প্রবিৃন কতিদি পাতিদব। 

 

৬। আদবেনপত্র বাছাই।-- তবতধ ৫ এ উতলস্নতখ্ি আদবেনপত্র োতখ্দলি তনধৃাতিি সময় অতিক্রামি হইবাি পি তবতধ ৭ 

এি তবধান সাদপদক্ষ, কিতৃ পক্ষ আদবেনপত্র বাছাই কতিয়া নবধ আদবেনপত্রগুতল চিুথ ৃিিতসদলি ২ এ উতলস্নতখ্ি  

গিতেিাদি/িাটাদবদে অমিিৃূক্ত কতিদব। 

 

৭। প্রদবশপত্র।-- (১) কিতৃ পক্ষ পিীক্ষা গ্রহদণি িাতিদখ্ি যুতক্তসেি সমদয়ি পদূব ৃ তবতধ ৬-এ উতলস্নতখ্ি 

গিতেিাি/িাটাদবদে অন্তিৃুক্ত/সাংিতক্ষি নবধ প্রাথীেদণি অনকুূদল প্রাথীি গিাল নম্বি, পিীক্ষা গ্রহদণি িাতিখ্, সময় ও 

স্থান উদলস্নখ্-সম্বতলি প্রদবশপত্র প্রোদনি বযবস্থা কতিদব। 

 

৮। পিীক্ষাি তবষয়সমহূ।--  

(১)  (ক) এই তবতধমালাি অধীন িত িীয় িিতসদল বতণৃি আবতশযক তবষয়সমদূহ Multiple Choice Question 

(MCQ) 



           পদ্ধতিদি প্রাথীদেি তপ্রতলতমনাতি পিীক্ষা গ্রহণ কতিদি হইদব: 

  িদব শিৃ থাদক গয, মাঠ পযাৃদয়ি চাতহোসহ অনয গকান সুতনতেৃষ্ট এবাং গযৌতক্তক কািদণ, সিকাদিি 

পূবাৃনমুতিক্রদম, 

           িত িীয় িিতসদল উদলস্নখ্ নাই এমন তবষদয়িও পিীক্ষা গ্রহণ কিা যাইদব; 

 (খ্) তপ্রতলতমনাতি গটদি উত্তীণৃ প্রাথীদেিদক িত িীয় িিতসদল উতলস্নতখ্ি স্ব স্ব ঐতচ্ছক তবষদয় তলতখ্ি 

পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ  

           কতিদি হইদব;  

 (ে) কিতৃ পক্ষ ঐতচ্ছক তবষদয় তলতখ্ি পিীক্ষায় উত্তীণৃ প্রাথীদেি গমৌতখ্ক পিীক্ষা গ্রহণ কতিদব; 

 (ঘ) সকল পিীক্ষায় অাংশগ্রহদণি গক্ষদত্র প্রাথীদেি উপযুক্তিা তনধৃািণ তবষদয় কিতৃ পদক্ষি তসদ্ধামত্ম 

চূড়ামত্ম বতলয়া েণয  

           হইদব। 

  

(২) িত িীয িিতসদলি প্রথম অাংদশ উতলস্নতখ্ি তবষয়সমহূ সকল প্রথীি েনয আবতশযক তবষয় বতলয়া েণয হইদব। 

আবতশযক তবষয়সমদূহি পিীক্ষা ননবযৃতক্তক বা িচনামলূক অথবা ননবযৃতক্তক ও িচনামলূক প্রদেি সমন্বদয় 

গ্রহণ কিা যাইদব। ননবযৃতক্তক পদ্ধতিদি পিীক্ষা অনিুাদনি গক্ষদত্র িুল উত্তদিি েনয কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক 

তনদেৃতশিমদি নম্বি কিৃনদযােয হইদব।  

 

(৩)  তিিীয় িিতসদলি েতুনয়ি তশক্ষক, ইবদিোয়ী প্রধান, েতুনয়ি গমৌলতব ও ইবদিোয়ী ক্বািী  পেসমদূহি 

েনয গক্ষত্রমি, িাতেল, আতলম বা উচ্চ মাধযতমক সারৃ্টতিদকট পিীক্ষায় প্রাথীি পদেি সতহি সাংদশস্নষ 

িতহয়াদছ এমন  তবষয় বা তবষয়সমদূহ পিীক্ষা গ্রহণ কতিদি হইদব । 

(৪)  উপ-তবতধ(৩) এ উতলস্নতখ্ি পেসমহূ বযিীি তিিীয় 

িিতসদলি-- 

 

(ক) কদলে, উচ্চ মাধযতমক তবেযালয়, মাধযতমদকাত্তি/উচ্চ মাধযতমক কাতিেতি/গিাদকশনাল/বযবসায় 

বযবস্থাপনা তশক্ষা প্রতিিান, আইন মহাতবেযালয়, আতলম, িাতেল ও কাতমল মাদ্রাসাি গকান পদেি েনয 

একেন প্রাথী িত িীয় িিতসদলি তিিীয় অাংদশি েিা (অ) গি উতলস্নতখ্ি তবষয়সমহূ হইদি িাাঁহাি 

প্রাতথৃি পেসাংতশলষ্ট একর্ট তবষয় তনবৃাচন কতিদবন এবাং আদবেনপদত্র িাহা উদলস্নখ্ কতিদবন।  

(খ্) মাধযতমক বা তনম্ন মাধযতমক তবেযালয়, োতখ্ল, আতলম, িাতেল ও কাতমল মােিাসা, 

গিাদকশনাল/কাতিেতি তশক্ষা প্রতিিাদনি গকান পদেি েনয একেন প্রাথী িত িীয় িিতসদলি তিিীয় 



অাংদশি েিা (আ) গি উতলস্নতখ্ি তবষয়সমদূহি মধয হইদি সণািক সত্মদি িাহাি পাঠযসূচীিুক্ত তছল, 

পে সাংতশস্নষ্ট এমন একর্ট তবষয় তনবৃাচন কতিদবন এবাং আদবেনপদত্র িাহা উদলস্নখ্ কতিদবন; 

 (ে) োতখ্ল  স্তদিি  গকান  পদেি  েনয  একেন  প্রাথী  িত িীয়  িিতসদলি  তিিীয়  অাংদশি  েিা  (আ)   

গি  উতলস্নতখ্ি তবষয়সমদূহি মধয হইদি ক্রতমক নাং ২২, ২৩ ও ২৪ এ উতলস্নতখ্ি তবষয়সমহূ িাতেল 

স্তদি িাহাি পাঠযসূচীিূক্ত তছল, পেসাংতশলষ্ট এমন একর্ট তবষয় তনবৃাচন কতিদবন এবাং আদবেনপদত্র 

িাহা উদলস্নখ্ কতিদবন; এবাং 

(ঘ)  কাতিেতি তশক্ষা প্রতিিাদনি গকান পদেি েনয একেন প্রাথী িত িীয় িিতসদলি তিিীয় অাংদশি েিা 

(ই) গি উতলস্নতখ্ি তবষয়সমদূহি মদধয হইদি িাাঁহাি পেসাংতশলষ্ট একর্ট তবষয় তনবাৃচন কতিদবন এবাং 

আদবেনপদত্র িাহা উদলস্নখ্ কতিদবন। 

 

(৫)  কিতৃ পক্ষ, সিকাদিি পূব ৃঅনদুমােনক্রদম, সকল প্রকাি গবসিকাতি তশক্ষা প্রতিিাদনি েনয িত িীয় িিতসদল 

বতণিৃ তবষয়সমদূহি পতথক পতথক তসদলবাস ও নম্বি তনধৃািণ কতিদব।  

(৬)  কিতৃ পক্ষ, পিীক্ষাথীদেি সুতবধাদথ ৃপিীক্ষাি তসদলবাস ও অনযানয আনষুতেক কােেপত্রাতে সিবিাদহি 

(মযানদুয়ল/অনলাইন) বযবস্থা গ্রহণ কতিদব। 

 

৯। উত্তিপত্র ও িলািল, ইিযাতে ।---  

(১)  উত্তিোদনি সাধািণ িাষা হইদব বাাংলা, িদব তবষয়তিতত্তক প্রদয়ােদন গকান প্রাথীি আদবেদনি পতিদপ্রতক্ষদি 

কিতৃ পক্ষ ইাংদিতে িাষায় পিীক্ষা গেওয়াি অনমুতি তেদি পাতিদব; 

(১)(ক) প্রতিবন্ধী গকান প্রাথী তনদে তলতখ্দি অপািে হইদল িাহাি আদবেদনি পতিদপ্রতক্ষদি কিতৃ পক্ষ 

প্রদয়ােযমদি িাহাদক স্ক্রাইব (Scribe) এি সহদযাতেিায় পিীক্ষা গেওয়াি অনমুতি তেদি পাতিদব; 

(২) (ক) তপ্রতলতমনাতি পিীক্ষায় নযূনিম পাদশি নম্বি হইদব শিকিা ৪০ (চতলস্নশ); 

     (খ্) কিতৃ পক্ষ, এলাকা, তবষয় ও পে-তিতত্তক তনরূতপি তশক্ষদকি শুনয পদেি তিতত্তদি প্রদয়ােনীয়িা 

অনযুায়ী ঐতচ্ছক তবষদয় তলতখ্ি পিীক্ষায় উত্তীণ ৃপ্রাথীি সাংখ্যা তনধৃািণ কতিদব; 

    (ে) তলতখ্ি এবাং গমৌতখ্ক পিীক্ষায় উত্তীণ ৃপ্রাথীদেি উপদেলা, গেলা এবাং োিীয়-তিতত্তক গমধাক্রম 

অনসুাদি িলািদলি িাতলকা প্রণয়ন ও প্রকাশ কিা হইদব: 

 িদব শিৃ থাদক গয, গকান প্রাথী তলতখ্ি এবাং গমৌতখ্ক –উিয় গক্ষদত্র পতথকিাদব অনযূন শিকিা ৪০ 

(চতলস্নশ) নম্বি না পাইদল তিতন গকান গমধা িাতলকায় অমত্মিৃূতক্তি গযােয হইদবন না; 



 (ঘ)  উত্তীণ ৃপ্রাথীদেি গমধা-তিতত্তক মলূ িাতলকা বযিীি শুনয পদেি সাংখ্যাি শিকিা ২০ িাে প্রাথী 

সমন্বদয় অদপক্ষমান িাতলকা কিা যাইদব এবাং মতিুয, চাকুিী িযাে, অতনচ্ছকু প্রাথী বা অনয গকান কািদণ 

পে শুনয হইদল উক্ত িাতলকা হইদি তশক্ষক তনদয়াে কিা যাইদব; 

(ঙ)  তনদয়াদেি গক্ষদত্র কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক প্রণীি গমধা িাতলকা অনসুিণদযােয হইদব। 

(৩) (ক) কিতৃ পক্ষ, তবতধ ৮-এ বতণিৃ তপ্রতলতমনাতি পিীক্ষাি িলািল পিীক্ষা গ্রহদণি ২০ (তবশ) তেদনি মদধয 

প্রকাশ কতিদব, িদব অতনবায ৃপতিতস্থতিদি এই সময়সীমা আিও ১০ (েশ) তেন বততদ্ধ কতিদি পাতিদব; 

 (খ্) ঐতচ্ছক তবষদয় তলতখ্ি পিীক্ষাি িলািল পিীক্ষা গ্রহদণি ৪৫ (পাঁয়িাতলস্নশ) তেদনি মদধয প্রকাশ 

কিা হইদব, িদব অতনবায ৃপতিতস্থতিদি এই সময়সীমা আিও ১৫ (পদনি) তেন বততদ্ধ কতিদি পাতিদব; 

 (ে) গমৌতখ্ক পিীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন হইবাি পিবিী ৩০ (তত্রশ) তেদনি মদধয চূড়ামত্ম িল প্রকাশ কিা 

হইদব। 

(৪)(ক) পিীক্ষাি সকল উত্তিপত্র গোপনীয় েতলল বতলয়া তবদবতচি হইাদব; 

 (খ্) তপ্রতলতমনাতি, তলতখ্ি ও গমৌতখ্ক পিীক্ষাি উত্তিপত্র পুনতনিীক্ষণ বা পুনপিীক্ষদণি গকান আদবেন 

গ্রহণ কিা হইদব না এবাং এিেসাংক্রান্ত গকান িথয প্রাথী বা িাহাি প্রতিতনতধদক প্রেশনৃ বা প্রোন কিা 

হইদব না; 

 (ে)  সকল পিীক্ষায় কত িকাযিৃা তনধৃািদণি গক্ষদত্র এনর্টআিতসএ’ি তসদ্ধামত্ম চূড়ামত্ম বতলয়া েণয 

হইদব; এবাং 
 

(৫)  পিীক্ষাি উত্তিপত্র িলািল প্রকাদশি িাতিখ্ হইদি প্রদয়ােন অনযুায়ী অনধৃু ৬(ছয়) মাস পযৃমি সাংিক্ষণ 

কিা হইদব। 

 

১০।  কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক প্রাথী তনবন্ধন ও প্রিযয়ন পত্র প্রোন।---- 

(১)   তবতধ ৯ এি উপ-তবতধ (৩) অনযুায়ী   পিীক্ষাি িল প্রকাদশি অনতধক ৯০ (নববই) তেদনি মদধয কিতৃ পক্ষ 

উত্তীণৃ প্রাথীেণদক  চিুথ ৃিিতসদল বতণৃি িিম-৩ অনযুায়ী তশক্ষক তনবন্ধন গিতেিাদি বা িাটাদবদে 

তনবন্ধন কতিদব এবাং িিম- ৪ অনযুায়ী ৩ (তিন) বৎসি গময়ােী প্রিযয়নপত্র প্রোন কতিদব। 

(২)  উপ-তবতধ (১) অনযুায়ী প্রিযয়নপত্র প্রোদনি েনয প্রাথীদক গকান তি প্রোন কতিদি হইদব না। 

 

(৩)    উপ-তবতধ (১) এি অধীন প্রেত্ত প্রিযয়ন পত্র কিতৃ পদক্ষি গচয়ািমযান ও সেসয (পিীক্ষা মলূযায়ন ও প্রিযয়ন) 

কিতৃ ক স্বাক্ষতিি হইদব। 



(৪) গকান প্রাথীি প্রিযয়নপত্র হািাইয়া/পুতড়য়া গেদল বা অনয গকানিাদব তবনষ্ট হইদল তনকটস্থ থানায় 

আদবেনকািীি োদয়িকত ি গেনাদিল িাদয়তি (তেতি)-ি কতপ ও ছতবসহ আদবেদনি পতিদপ্রতক্ষদি কিতৃ পক্ষ 

তনধৃাতিি তি’ি তবতনমদয় প্রাথীি অনকুূদল িুতপস্নদকট প্রিযয়নপত্র সিবিাহ কতিদি পাতিদব। 

 

১১। তশক্ষক পদে তনদয়াদেি গক্ষদত্র কিতৃ পদক্ষি তনবন্ধন ও প্রিযয়ন।-- কিতৃ পদক্ষি তনবন্ধন ও প্রিযয়নপত্র বযিীি গকান 

বযতক্ত গকান গবসিকাতি তশক্ষা প্রতিিাদনি তিিীয় িিতসদল উতলস্নতখ্ি গকান পদে তশক্ষক তহসাদব তনদয়াদেি েনয গযােয 

তবদবতচি হইদবন না। 

 

১২। তমথযা িথয প্রোন ইিযাতেি েন্ড।--  

(১)  যতে গকান প্রাথী িাাঁহাি আবেনপদত্র তমথযা িথয প্রোন কদিন তকাংবা গকান িথয গোপন কদিন তকাংবা 

িাাঁহাি তশক্ষােি গযােযিা বা োিীয়িা সনে বা বয়স সম্পতকৃি সনে বা অনয গকান কােেপত্র বা 

সনগেি োল কতপ োতখ্ল কদিন, িাহা হইদল িাাঁহাি পিীক্ষা বাতিল কিা হইদব এবাং পিবিী গকান 

পিীক্ষায়ও িাাঁহাদক অাংশগ্রহণ কতিদি গেওয়া হইদব না, অতধকন্তু িাহাি তবিম্নদদ্ধ গিৌেোিী কাযৃক্রমও 

গ্রহণ কিা যাইদব। 

(২)  কিতৃ পক্ষ কিতৃ ক প্রিযয়নপত্র প্রোদনি পি গকান প্রাথী সম্পদকৃ উপ-তবতধ (১) এি অধীন তিন্নরূপ গকান িথয বা 
অতিদযাে পাওয়া গেদল যথাযথ িেন্তসাদপদক্ষ িাাঁহাি তনবন্ধন বাতিল কতিয়া প্রিযয়নপত্র প্রিযাহাি কিা হইদব এবাং তিতন 

গকান গবসিকাতি তশক্ষা প্রতিিাদন তনদয়াে পাইয়া থাতকদল উক্ত তনদয়াে বাতিল হইয়া যাইদব, তনদয়ােলাদিি কািদণ প্রাপ্ত 

আতথৃক সতুবধাতে গিিিদযােয হইদব এবাং িাহাি তবরুদদ্ধ গিৌেোিী কাযৃক্রমও গ্রহণ কিা যাইদব। গকান বযতক্ত কিতৃ পদক্ষি 

নাদম োল প্রিযয়নপত্র সততষ্ট কতিদল এবাং উহা বযবহাি কতিয়া গকান তশক্ষাপ্রতিিাদন তনদয়ােপ্রাপ্ত হইদল িাহাি তবিম্নদদ্ধও 

একইরূপ কাযবৃযবস্থা গ্রহণ কিা যাইদব। 

 

 

প্রথম িিতসল 

(তবতধ-৫ ও ১০  

দ্রষ্টবয) 
[গবসিকাতি তশক্ষক পিীক্ষা গ্রহণ, তনবন্ধন ও 

প্রিযয়ন তবতধমালা, ২০০৬] 
 

ক্রতমক নাং তবষ
য় 

তিদসি হাি (টাকায়) 

১। পিীক্ষায় অাংশগ্রহণ ও অনযানয বাবে 
গমাট তি-ি পতিমাণ 

৩৫০.০০ (তিনশি পঞ্চাশ টাকা) 

 

 ১. িদব কিতৃ পক্ষ সময় সময় সিকাদিি পূবৃানুমতিক্রদম তিস-এি হাি যুতক্তসেিিাদব হ্রাস-বততদ্ধ 

কতিদি পাতিদব। 

 ২. ইদিাপূদবৃ অনুতিি পিীক্ষাি গক্ষদত্র তিস-এি এই হাদি প্রদযােয হইদব না। 

 



তিিীয় 

িিতসল 

 (তবতধ-৫ দ্রষ্টবয) 
 

[গবসিকাতি তশক্ষক পিীক্ষা গ্রহণ, তনবন্ধন ও 

প্রিযয়ন তবতধমালা, ২০০৬] 
 

 

(ক) কদলে, আইন মহাতবেযালয়, আতলম, িাতেল ও কাতমল মােিাসা ঃাঃ  
 

 ক্রতমক 

নাং 
পদেি নাম নযূনিম তশক্ষােি গযােযিা 

১. প্রিাষক (তবষয়-

তিতত্তক) িত িীয় 

িিতসদলি ’(খ্) 

তিিীয় অাংশ-

ঐতচ্ছক তবষয়সমহূ’ 

স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় অনাসৃ তিগ্রীসহ তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি 

তিতগ্র; অথবা স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে তিিীয় 

গশ্রণীি অনাসৃ তিগ্রী অথবা সাংতশলষ্ট তবষদয় তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিগ্রী। 

(অনযানয সত্মদি সমগ্র তশক্ষা েীবদন একর্ট ৩য় তবিাে/গশ্রণী/সমমাদনি তেতপএ 

গ্রহণদযােয হইদব)।   
২. প্রিাষক 

(আিতব) 

স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি তিিীয় গশ্রণীি কাতমল তিতগ্র। িদব সমগ্র তশক্ষা েীবদন 
অনযানয পিীক্ষায় একর্টি 

গবতশ িত িীয় তবিাে/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। ৩. প্রিাষক 

(কতম্পউটাি) 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি তবজ্ঞান/সমাে তবজ্ঞান/মানতবক তবিােসমদূহি গয 
গকান তবষদয় অনাসৃসহ ২য় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; এবাং নট্রামস বা সিকাি 
তনধৃাতিি গকান প্রতিিান হইদি কতম্পউটাি গকাদসৃ প্রতশক্ষণপ্রাপ্ত; অথবা, 
১ম  গশ্রণীি  স্নািদকাত্তি  তিতগ্র;  এবাং  নট্রামস  বা  সিকাি  তনধৃাতিি  গকান  

প্রতিিান  হইদি  কতম্পউটাি  গকাগস ৃপ্রতশক্ষণপ্রাপ্ত; অথবা, 
৪ বছদিি গময়াতে স্নািক (সম্মান) তিতগ্র; এবাং নট্রামস বা সিকাি তনধৃাতিি গকান 

প্রতিিান হইদি কতম্পউটাি গকাগস ৃপ্রতশক্ষণপ্রাপ্ত। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন অনযানয পিীক্ষায় একর্টি গবতশ িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ 

২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
৪. প্রেশকৃ স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; 

অথবা, 
সাংতশলষ্ট তবষয়সহ তবজ্ঞান তবিাদে ২য় গশ্রণীি স্নািক তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন অনযানয পিীক্ষায় একর্টি গবতশ িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ 

২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

৫. শিীি চচৃা 
তশক্ষক 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি তিিীয় গশ্রণীি তব.তপ.এিসহ স্নািক তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন অনযানয পিীক্ষায় একর্টি গবতশ িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ 

২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

 

 

 

 

 

(খ্) তনম্নমাধযতমক  ও মাধযতমক কাতিেতি তশক্ষা প্রতিিান তবেযালয় এবাং োতখ্ল ও িেরূ্ধ্ ৃপযৃাদয়ি মােিাসা 
 

ক্রতমক 

নাং 

 

পদেি নাম 
 

তশক্ষােি গযােযিা 



 

 
 

১. 

 
 

সহকািী 
তশক্ষক 

(বাাংলা/ইাংদি
তে) 

গকান স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি ৩০০ নম্বদিি বাাংলা/ইাংদিতে পাঠযতবষয়িুক্ত ও ২য় গশ্রণীি 

তবএিসহ স্নািক  

তিতগ্র; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় স্নািগকাত্তি তিতগ্র ; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

২. 

 

সহকািী 
তশক্ষক 

(সমােতবজ্ঞা
ন) 

গকান স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয়  হইদি ২য় গশ্রণীি তবএিসহ স্নািক তিতগ্র, এদক্ষদত্র স্নািক পযাৃদয় সাংতশলষ্ট  

তবষয় 

পাঠযসূতচিুক্ত থাকদি হদব; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় স্নািগকাত্তি তিতগ্র; অথবা 

  সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 
 

৩. 

 

সহকািী 
তশক্ষক (েতণি 

ও সাধািণ 

তবজ্ঞান) 

গকান স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি েতণিসহ তবজ্ঞান তবিাদে স্নািক তিতগ্র  এবাং ২য় গশ্রণীি তব.এি; 

অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় স্নািগকাত্তি তিতগ্র ; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

 
 

৪. 

 
সহকািী 
তশক্ষক 

(তবজ্ঞান) 

গকান স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি ২য় গশ্রণীি তবএিসহ তবজ্ঞান তবিাদে স্নািক 

তিতগ্র ; অথবা সাংতশলষ্ট তবষদয় স্নািগকাত্তি তিতগ্র; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে /গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত 

নদহন। 
 
 

 
৫. 

 

 
 

সহকািী 
তশক্ষক 

(কত তষ) 

গকান   স্বীকত ি   তবশ্বতবেযালয়   হইদি   কত তষ/   কত তষ   অথৃনীতি/   মৎসয/পশুপালন/কত তষ   
প্রগকৌশল/তিতিএম/ 

মততত্তকাতবজ্ঞান/উতিেতবজ্ঞান/ প্রাতণতবেযা তবষদয় স্নািক তিতগ্র ; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় স্নািগকাত্তি তিতগ্র; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে স্নািক (সম্মান) তিতগ্র; অথবা 
চাি বছি গময়াতে কত তষ তিদপলামা। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

৬. 

 

সহকািী 
তশক্ষক 

(কতম্পউটাি
) 

স্নািক তিতগ্র ও িৎসহ নট্রামস হইদি বা সিকাি কিতৃ ক তনধৃাতিি প্রতিিান হইদি কতম্পউটাদি 
প্রতশক্ষণ প্রাপ্ত 

হইদি হইদব। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

৭. 
সহকািী তশক্ষক 

(গবতসক গট্রি) 

গকান স্বীকত ি গবািৃ বা প্রতিিান হইদি তিদপলামা ইন তসতিল ইতিতনয়াতিাং তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 
 

 

৮. 

 

 
 

সহকািী 
তশক্ষক ( 

ধম)ৃ 

ইসলাম ধম ৃঃাঃ 
গকান স্বীকত ি গবািৃ/ তবশ্বতবেযালয় হইদি িাতেল তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

অনযানয ধমৃ ঃাঃ 
অনয ধদমিৃ গক্ষদত্র সাংতশলষ্ট ধমীয় তবষয়সহ স্নািক তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন।  
৯. 

 

সহকািী 
তশক্ষক 

শিীিচ
চৃা 

গকান স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি ২য় গশ্রণীি তবতপএিসহ স্নািক তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

 

১০. 
 

সহকািী 
গমৌলতব 

গকান স্বীকত ি গবািৃ/ তবশ্বতবেযালয় হইদি িাতেল তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

১১. 
 

ইবদিোতয় 

প্রধান 

গকান স্বীকত ি গবািৃ/ তবশ্বতবেযালয় হইদি িাতেল তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

১২. 
 

েতুনয়ি গমৌলতব 
গকান স্বীকত ি গবািৃ/ তবশ্বতবেযালয় হইদি আতলম তিতগ্র। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

১৩. 
 

েতুনয়ি তশক্ষক 
গকান স্বীকত ি গবািৃ হইদি উচ্চ মাধযতমক পাশ হইদি হইদব। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
 

১৪. 
 

ইবদিোতয় 

কবাতি 

গকান স্বীকত ি গবািৃ হইদি তিিীয় গশ্রণীি োতখ্ল (মেুাতববে) পিীক্ষায় উত্তীণৃ হইদি হইদব। িদব 
তেতপএ ২.৫- 

এি তনদচ প্রাপ্তেণ আদবেদনি অদযােয হইদবন। 



 

(ে) কাতিেতি 

তশক্ষা 
প্রতিিান 

(অ) গবসিকাতি পতলদটকতনক/গটক্সটাইল/কত তষ  ইনতির্টউট/উচ্চ মাধযতমক 

কাতিেতি ও গিাগকশনাল 
 

ক্রাঃ 
নাং 

 

পদেি নাম 
 

বয়সসীমা 
 

তশক্ষােি 

গযােযিা ১. ইিট্রা
টি 

(গটক) 

অনতধক 

৩০ 

বছি 

স্বীকত ি  গকান  তবশ্বতবেযালয়  হইদি  সাংতশলষ্ট  তবিাদে  ২য় গশ্রণী  তবএসতস  

(ইতিতনয়াতিাং/গটক্সটাইল 

গটকদনালতে/এতে)/তবএি   গটকতনকযাল   বা   তবএসতস-ইন-গটকতনকযাল   

এিুগকশন/গিাগকশনাল 

এিুদকশন বা উহাি সমমান; অথবা 

ক্রাঃ 
নাং 

 

পদেি নাম 
 

বয়সসীমা 
 

তশক্ষােি 

গযােযিা    গকান  স্বীকত ি  গবািৃ  হইদি  সাংতশলষ্ট  গটকদনালতেদি  প্রথম  গশ্রণীদি  তিদপলামা-ইন  
ইতিতনয়াতিাং/ 
গিাদকশনাল  এিুদকশন/গটক্সটাইল  গটকদনালতে/কত তষ  তিদপলামা  বা  উহাি  সমমান  এবাং  
স্বীকত ি 

কাতিেতি তশক্ষা প্রতিিাদন মাধযতমদকাত্তি পযৃাদয় েতুনয়ি ইিষ্ট্রাটি (গটক) বা সমমাদনি 

পদে নযূনিম 

৫ (পাাঁচ) বছদিি তশক্ষকিাি অতিজ্ঞিা বা 
তশে কািখ্ানায় ২ বছদিি অতিজ্ঞিাসহ স্বীকত ি গকান কাতিেতি বা গিাদকশনাল তশক্ষা 
প্রতিিাদন 

েতুনয়ি ইিট্রাটি (গটক) বা সমমাদনি পদে ৩ বছদিি অতিজ্ঞিা। 

িদব সকল গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একর্টি গবতশ িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি 

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

২. ইনস্ট্রাটক 

(নন-গটক/ 

প্রিাষক 

সাধািণ) 

অনতধক 

৩০ বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; 

অথবা, গকান স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় সম্মানসহ তিিীয় গশ্রণীি 

স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একর্টি গবতশ িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি 

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। ৩. েতুনয়ি 
ইিট্রাটি 

(গটক) 

অনতধক ৩০ 

বছি 

গকান  স্বীকত ি  গবািৃ  হইদি  সাংতশলষ্ট  গটকদনালতেদি  প্রথম  তবিাদে  তিদপলামা-ইন-
ইতিতনয়াতিাং/ 
গিাদকশনাল এিুদকশন/ গট্রক্সটাইল গটকদনালতে/ কত তষ তিদপলামা বা সমমান। 

িদব সকল গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একর্টি গবতশ িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএি ২.৫-এি 

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। ৪. েতুনয়ি 
ইিট্রাটি 

(নন 

গটক) 

অনতধক ৩০ 

বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; অথবা, 
স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় সম্মানসহ তিিীয় গশ্রণীি 

স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; অথবা, সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি সম্মান 

তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একর্টি গবতশ িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি 

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

 

(আ) উচ্চ মাধযতমক বযবসায় বযবস্থাপনা ইনতির্টউট ঃাঃ 
 

ক্রাঃ 
নাং 

 

পদেি নাম 
 

বয়সসীমা 
 

তশক্ষােি 

গযােযিা ১. প্রিাষক 

(কতম্পউ
টাি 

অপাদিশন
) 

অনতধক 

৩০ বছি 

স্বীকত ি  গকান তবশ্বতবেযালয়  হইদি  তিিীয় গশ্রণীি  স্নািদকাত্তি  তিতগ্র  এবাং সিকাি  

স্বীকত ি  গকান প্রতিিান হইদি কতম্পউটাি প্রতশক্ষণ সারৃ্টতিদকট; অথবা 
স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি ৪ বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি স্নািক সম্মান তিতগ্র এবাং 
সিকাি 

স্বীকত ি গকান প্রতিিান হইদি কতম্পউটাি প্রতশক্ষণ সারৃ্টতিগকট। 

িদব উিয় গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক  িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ  ২.৫-এি  

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 



২.  
 
 
 

 
প্রিাষক 

(সাতচতবক 

তবেযা
) 

অনতধক 
৩০ 

বছি 

স্বীকত ি  গকান তবশ্বতবেযালয়  হইদি  তিিীয় গশ্রণীি  স্নািদকাত্তি  তিতে এবাং সিকাি  
স্বীকত ি  গকান 

প্রতিিান হইদি বাতণতেযক  তিদপলামা  বা বহুিাতষক  গসদক্রটাতিদয়ল  সাদয়ি প্রতশক্ষণ 

সারৃ্টতিগকট; 

অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি সম্মান তিতগ্র এবাং সিকাি স্বীকত ি গকান 

প্রতিিান হইদি 

বাতণতেযক তিদপলামা বা বহুিাতষক গসদক্রটাতিদয়ল সাদয়ি প্রতশক্ষণ সারৃ্টতিগকট। 

িদব উিয় গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক  িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ  ২.৫-এি  

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। ৩.  
 

প্রিাষক 

(উগেযাক্তা 
উন্নয়ন

) 

অনতধক 

৩০ বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি 

তিতগ্র ; অথবা সাংতিষ্ট তবষদয় সম্মানসহ ২য় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; 

অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি সম্মান তিতগ্র। 

িদব সকল  গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক  িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ  ২.৫-এি  

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

ক্রাঃ 
নাং 

 

পদেি নাম 
 

বয়সসীমা 
 

তশক্ষােি 

গযােযিা ৪. 
 

 

প্রিাষক 

(তহসাব 

তবজ্ঞান/তহসা
ব িক্ষণ) 

অনতধক 
৩০ 

বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; অথবা 
সাংতিষ্ট তবষদয় সম্মানসহ ২য় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র 

; অথবা সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি 

সম্মান তিতগ্র। 

িদব সকল  গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক  িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ  ২.৫-এি  

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
৫. প্রিাষক 

(বযাাংতকঃাং) 
অনতধক 
৩০ 

বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; অথবা 
সাংতিষ্ট তবষদয় সম্মানসহ ২য় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র 

; অথবা সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি 

সম্মান তিতগ্র। 

িদব সকল  গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক  িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ  ২.৫-এি  

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
৬. প্রিাষক 

(সাধািণ 

িাষা) 

অনতধক 

৩০ বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি 

তিতগ্র ; অথবা সাংতিষ্ট তবষদয় সম্মানসহ ২য় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; 

অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি সম্মান তিতগ্র। 

িদব সকল  গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক  িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ  ২.৫-এি  

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 
৭. প্রিাষক 

(বযবস্থাপ
না) 

অনতধক 

৩০ বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি 

তিতগ্র ; অথবা সাংতিষ্ট তবষদয় সম্মানসহ ২য় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; 

অথবা 
সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি সম্মান তিতগ্র। 

িদব সকল  গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক  িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ  ২.৫-এি  

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

 
 

(ই) মাধযতমকসু্কল সারৃ্টতিদকট (গিাদকশনাল) ঃাঃ 
 

 

ক্রাঃ নাং পদেি নাম বয়সসীমা তশক্ষােি 

গযােযিা ১. গট্রি ইনস্ট্রাটি অনতধক ৩০ 

বছি 

২য় গশ্রণীি তিদপলামা  -ইন-ইতিতনয়াতিাং বা ২য় গশ্রণীি তিদপলামা-ইন-গিাগকশনাল  
এিুদকশন বা 
উহাি সমমান। 

িদব অনযানয পিীক্ষায় একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত 

নদহন। 

২. সহকািী 
তশক্ষক 

(সাধািণ 

তবষয়) 

অনতধক 

৩০ বছি 

গকান স্বীকত ি তবশ্বতবেযালয় হইদি ২য় গশ্রণীি তবএিসহ স্নািক তিতগ্র । 

িদব অনযানয পিীক্ষায় একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত 

নদহন। 



৩. েতুনয়ি গট্রি 

ইিট্রাটি 

অনতধক ৩০ 

বছি 

২য় গশ্রণীি তিদপলামা  -ইন-ইতিতনয়াতিাং বা ২য় গশ্রণীি তিদপলামা-ইন-গিাগকশনাল  
এিুদকশন বা 
উহাি সমমান। 

িদব অনযানয পিীক্ষায় একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত 

নদহন। 

 
 
 

(ঈ) উচ্চমাধযতমক কাতিেতি ও গিাদকশনাল ঃাঃ 
 

ক্রাঃ 
নাং 

 

পদেি নাম 
 

বয়সসীমা 
 

তশক্ষােি 

গযােযিা ১. ইনস্ট্রাটি 

(গটকতনকযাল) 

অনতধক 

৩০ বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি ২য় গশ্রণীি তবএসতস (ইতিতনয়াতিাং) তবএি 

(গটকতনকযাল) বা তবএসতস (গটকতনকযাল  এিুদকশন)  বা তবএসতস (গিাদকশানল  

এিুদকশন)  বা উহাি সমমান; অথবা 
প্রথম  গশ্রণীদি  তিদপলামা-ইন  ইতিতনয়াতিাং  বা  তিদপলামা-ইন-গিাগকশনাল  এিুদকশন  

বা  উহাি সমমান এবাং স্বীকত ি  গকান কাতিেতি  বা গিাদকশনাল  তশক্ষা প্রতিিাদন  

মাধযতমদকাত্তি  পযাৃদয় েতুনয়ি ইিট্রাটি (গটক) বা সমমাদনি পদে ৫ (পাাঁচ) বছদিি 

অতিজ্ঞিা অথবা তশে কািখ্ানায় ২ বছদিি অতিজ্ঞিাসহ স্বীকত ি গকান কাতিেতি বা 
গিাদকশনাল তশক্ষা প্রতিিাদন েতুনয়ি ইিট্রাটি (গটক) বা সমমাদনি পদে নযূনিম ৩ 

বছদিি অতিজ্ঞিা। 

িদব সকল গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি 
তনদচ প্রাপ্ত 

নদহন
। 

২. েতুনয়ি ইনস্ট্রাটি 

(গটকতনকযাল) 

অনতধক ৩০ 

বছি 

স্বীকত ি গকান গবািৃ হইদি সাংতশলষ্ট  গটকদনালতেদি  প্রথম তবিাদে তিদপলামা-ইন-
ইতিতনয়াতিাং  বা 
তিদপলামা-ইন-গিাগকশনাি এিুগকশন। 

িদব সকল গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি 

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। ৩. প্রিাষক 

(সাধািণ) 

অনতধক ৩০ 

বছি 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি সাংতশলষ্ট তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র ; 
অথবা 
সাংতিষ্ট তবষদয় সম্মানসহ ২য় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র 

; অথবা সাংতশলষ্ট তবষদয় চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি 

সম্মান তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র অনযানয পিীক্ষায় একাতধক িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি 

তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

 

 
(ঈ) প্রতিিান প্রধান/উপপ্রধান ও 

সহকািী অধযাপক 

(১) মহাতবেযালয় 
ঃাঃ 

 

 
পদেি নাম গযােয

িা 
অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা, 

সম্মানসহ তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা, 
চাি বছি গময়াতে তিিীয় গশ্রণীি স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫ এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

উপাধযক্ষ  / সহকািী  অধযাপক  /  উচ্চ  

মাধযতমক মহাতবেযালদয়ি  অধযক্ষ  পদে  ৩  

বছদিি অতিজ্ঞিাসহ গমাট ১৫ বছদিি 

তশক্ষকিাি অতিজ্ঞিা। 

উপাধযক্ষ প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা, 
সম্মানসহ তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা, 
চাি বছি গময়াতে তিিীয় গশ্রণীি স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

সহকািী  অধযাপক  পদে  ৩ বছদিি  

অতিজ্ঞিাসহ 

গমাট ১২ বছদিি তশক্ষকিাি অতিজ্ঞিা। 

 

 



(২) উচ্চমাধযতমক মহাতবেযালয় ঃাঃ 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা, 

সম্মানসহ তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা, 
চাি বছি গময়াতে তিিীয় গশ্রণীি স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

সহকািী  অধযাপক পদে মহাতবেযালদয়  ৫ 
বছদিি 

অতিজ্ঞিাসহ   গমাট   ১২   বছদিি   

তশক্ষকিাি 

অতিজ্ঞিা। 

সহকািী 
অধযাপক 

প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা 
অনাসৃসহ তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা 
চাি বছি গময়াতে ২য় গশ্রণীি স্নািক (সম্মান) তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

সাংতশলষ্ট পদে ৮ বছদিি তশক্ষকিাি 

অতিজ্ঞিা। 

(৩) উচ্চমাধযতমক তবেযালয় ঃাঃ 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ প্রাথতমক  পযৃাদয়ি  পি উচ্চমাধযতমক  তবেযালদয়ি  

যথাতবতধ তনদয়াে প্রাপ্ত সহকািী অধযাপক পেধািীিাই 

গকবল গেযিিানসুাদি অধযক্ষ পদে তনদয়াে/পদোন্নতিদযােয 
হইদব। 

অথবা সম্মানসহ তিিীয় গশ্রণীি স্নািদকাত্তি 
তিতগ্র; অথবা 
৪ বছি গময়াতে তিিীয় গশ্রণীি স্নািক 

(সম্মান) তিতগ্র; 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

(ক) সাংতশলষ্ট    তবেযালদয়    নযূনিম   ৫   

বছদিি 

তশক্ষকিাি অতিজ্ঞিা। 

(খ্) ১০ বছদিি সহকািী অধযাপক/প্রিাষক 

পগেি 

অতিজ্ঞিা। 

 
(৪) মাধযতমদকাত্তি কাতিেতি তিদপলামা (পতলদটকতনক/কত তষ/গটক্সটাইল) ইনতির্টউট ঃাঃ 

 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ স্বীকত ি   গকান   তবশ্বতবেযালয়    হইদি   ২য়   গশ্রণীি   

তব.এসতস (ইতিতনয়াতিাং/গটক্সটাইল      গটকদনালতে/এতে)      

বা      তব.এি (গটকতনকযাল) বা তব.এসতস (গটকতনকযাল 

এিুদকশন) বা  সমমান িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   

তশক্ষােীবদন    একাতধক    িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-

এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

স্বীকত ি  গকান  কাতিেতি  তশক্ষা  প্রতিিাদন 

মাধযতমদকাত্তি    পযৃাদয়   নযূনিম   ১২   

বছদিি তশক্ষকিা   /   প্রশাসতনক   

অতিজ্ঞিা,   িন্মদধয উপাধযক্ষ পদে ৩ 

বছদিি অতিজ্ঞিা। উপাধযক্ষ স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি ২য় গশ্রণীি তব.এসতস 

(ইতিতনয়াতিাং/গটক্সটাইল  গটকদনালতে/এতে)  বা তব.এি 

(গটকতনকযাল) বা তব.এসতস (গটকতনকযাল এিুদকশন) বা  
সমমান; অথবা 
প্রথম তবিাদে তিদপলামা-ইন-ইতিতনয়াতিাং বা 
সমমান 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

স্বীকত ি  গকান  কাতিেতি  তশক্ষা  প্রতিিাদন 

মাধযতমদকাত্তি পযৃাদয় ইিট্রাটি পদে 

নযূনিম ৮ বছদিি অতিজ্ঞিা। 

(৫) উচ্চমাধযতমক কাতিেতি ও গিাদকশনাল ইনতির্টউট ঃাঃ 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি ২য় গশ্রণীি তব.এসতস 

(ইতিতনয়াতিাং)    বা   তব.এি   (গটকতনকযাল)    বা   
তব.এসতস (গটকতনকযাল এিুদকশন) বা তব.এসতস 

(গিাদকশনাল এিুগকশন) বা সমমান; অথবা 
প্রথম   তবিাদে   তিদপলামা-ইন-ইতিতনয়াতিাং   বা   
তিদপলামা-ইন- 

গিাদকশনাল এিুদকশন বা 
সমমান। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

স্বীকত ি গকান কাতিেতি বা গিাদকশনাল 

তশক্ষা প্রতিিাদন মাধযতমদকাত্তি পযৃাদয় 

ইিট্রাটি (গটকতনকযাল) পদে নযূনিম ৮ 

বছদিি অতিজ্ঞিা। 



 

(৬) উচ্চমাধযতমক বযবসায় বযবস্থাপনা ঃাঃ 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ স্বীকত ি  গকান  তবশ্বতবেযালয়   হইদি  সামাতেক  

তবজ্ঞান/বাতণতেযক 

তবষদয় প্রথম গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র; অথবা 
সামাতেক   তবজ্ঞান/বাতণতেযক   তবষদয়   অনাসৃসহ   তিিীয়   

গশ্রণীি স্নািদকাত্তি তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    
িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

প্রিাষক পদে নযূনিম ১০ বছদিি 
অতিজ্ঞিা। 

 

(৭) মাধযতমক কাতিেতি ও গিাদকশনাল ইনতির্টউট ঃাঃ 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা সুপাতিনদটনদি

ন্ট 

স্বীকত ি গকান তবশ্বতবেযালয় হইদি ২য় গশ্রণীি তব.এস.তস 

(ইতিতনয়াতিাং)  বা তব.এি  (গটকতনকযাল)  বা তব.এস.তস 

(গটকতনকযাল এিুদকশন) বা তব.এস.তস (গিাদকশনাল 

এিুগকশন) বা উহাি সমমান। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

স্বীকত ি কাতিেতি/গিাদকশনাল তশক্ষা 
প্রতিিাদন ১২ বছদিি তশক্ষকিা /প্রশাসতনক 

অতিজ্ঞিা, অথবা ২ বছদিি তশে 

কািখ্ানায় এবাং ১০ বছদিি 

কাতিেতি/গিাদকশনাল তশক্ষকিায়/ 

প্রশাসতনক অতিজ্ঞিা। 
 

 

(৮) মাধযতমক তবেযালয় ঃাঃ 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা প্রধান তশক্ষক স্নািকসহ তব.এি। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫- এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

সহকািী প্রধান তশক্ষক তহসাদব কমপদক্ষ ৩ 

বছদিি অতিজ্ঞিাসহ   তশক্ষকিায়   

তনিতবতচ্ছন্নিাদব তবেযালদয় ১৫ বছদিি 

তশক্ষকিাি অতিজ্ঞিা। 
সহকািী 
প্রধান 

স্নািকসহ তব.এি। তবেযালদয় ১২ বছদিি তশক্ষকিাি 

অতিজ্ঞিা। পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা তশক্ষক িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫- এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

 

 

 

(৯) তনম্নমাধযতমক তবেযালয় ঃাঃ 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা প্রধান তশক্ষক স্নািকসহ তব.এি। 

িদব সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫- এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

তবেযালদয়   ১২   বছদিি   

প্রশাসতনক/তশক্ষকিাি 

অতিজ্ঞিা। 
 

(১০) মােিাসা ঃাঃ 
(ক) োতখ্ল মােিাসা 

 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা সুপাতিনদটনদি

ন্ট 
কাতমল তিিীয় গশ্রণী। 

িদব  সমগ্র  তশক্ষােীবদন  একাতধক  িত িীয়  

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ 

২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

োতখ্ল    মােিাসায়    কমপদক্ষ    ১০    
বছদিি 

তশক্ষকিা/প্রশাসতনক অতিজ্ঞিা। 

সহকািী 
সুপাতিনদটন
গিন্ট 

কাতমল তিিীয় গশ্রণী। 

িদব  সমগ্র  তশক্ষােীবদন  একাতধক  িত িীয়  

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ 

২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

োতখ্ল মােিাসায় কমপদক্ষ ৫ বছদিি 

তশক্ষকিাি 

অতিজ্ঞিা। 
(খ্) আতলম মােিাসা 

 



পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ প্রথম গশ্রণীি কাতমল তিতগ্র; অথবা 

তিিীয় গশ্রণীি কাতমল তিতগ্রসহ আিতব/ ইসলাতমক িাতিদে 

তিিীয় 

গশ্রণীি মািাসৃ তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

োতখ্ল মােিাসায় ৮ বছদিি প্রশাসতনক 

অতিজ্ঞিা; অথবা 
মােিাসায় প্রিাষক পদে ৮ বছদিি 

অতিজ্ঞিা। 

 

 

(ে) িাতেল মােিাসা 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ তিিীয় গশ্রণীি কাতমল তিতগ্র; অথবা 

তিিীয় গশ্রণীি কাতমল তিতগ্রসহ আিতব/ইসলাতমক  িাতিদে 

তিিীয় 

গশ্রণীি মািাসৃ তিতগ্র; অথবা 
তিিীয় গশ্রণীি কাতমল তিতগ্রসহ তবদেশী তবশ্বতবেযালদয়ি 

আিতব িাষাি 

উপি তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

কাতমল/িাতেল মাদ্রাসায় প্রশাসতনক অথবা 
মহুাতেস 

/ মিুাসতসি / িকীহ / আেীব পদে অথবা 
সহকািী 
অধযাপক পদে ১০ বছদিি অতিজ্ঞিা; অথবা 
আতলম  মােিাসায়  অধযক্ষ  তহসাদব  ১০  

বছদিি 

অতিজ্ঞিা। 

উপাধযক্ষ তিিীয় গশ্রণীি কতমল তিতগ্র; অথবা 
তিিীয় গশ্রণীি কাতমল তিতগ্রসহ তবদেশী তবশ্বতবেযালদয়ি 

আিতব িাষাি 

উপি তিতগ্র। 

িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

িাতেল/কাতমল স্তগিি মােিাসায় প্রিাষক 

পদে ৬ বছদিি অতিজ্ঞিা অথবা আতলম 

মােিাসায় অধযক্ষ পদে ৭ বছদিি 

অতিজ্ঞিা। 
 

 

(ঘ) কাতমল মােিাসা 
 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা অধযক্ষ প্রথম গশ্রণীি কাতমল তিতগ্র বা উহাি সমিুলয তিতগ্র; অথবা 

আিতব বা 
ইসলাতমক িাতিদে প্রথম গশ্রণীি মািাসৃ তিতগ্রসহ গয গকান 

তবষদয় তিিীয় গশ্রণীি মািাসৃ তিতগ্র। 

কাতমল গশ্রণীদি ১২ বছদিি তশক্ষকিা / 
প্রশাসতনক 

অতিজ্ঞিা। 

পদেি নাম গযােয
িা 

অতিজ্ঞ
িা  িদব   সকল   গক্ষদত্র   সমগ্র   তশক্ষােীবদন    একাতধক    

িত িীয় তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

 

উপাধযক্ষ প্রথম গশ্রণীি কাতমল তিতগ্র অথবা উহাি সমিুলয তিতগ্র 

অথবা আিতব বা ইসলাতমক  িাতিদে প্রথম গশ্রণীি মািাস ৃ

তিতগ্রসহ গয গকান তবষদয় তিিীয় গশ্রণীি মািাসৃ তিতগ্র। 

িদব সকল গক্ষদত্র সমগ্র তশক্ষােীবদন একাতধক িত িীয় 

তবিাে/গশ্রণী/তেতপএ ২.৫-এি তনদচ প্রাপ্ত নদহন। 

কাতমল গশ্রণীদি ৮ বছদিি তশক্ষকিাি 

অতিজ্ঞিা। 

 

িত িীয় 

িিতসল 

[গবসিকাতি তশক্ষক পিীক্ষা গ্রহণ, তনবন্ধন ও প্রিযয়ন 

তবতধমালা, ২০০৬] [তবতধ ৮ 

দ্রষ্টবয] 
পিীক্ষাি 

তবষয়সমহূ 

(ক) প্রথম অাংশ - আবতশযক 

তবষয়সমহূ 



 
ক্রতমক নাং                                  পিীক্ষাি তবষয় 

 

১।                                                     বাাংলা 
 

২।                                                     ইাংদিতে 
 

৩।                                                     সাধািণ েতণি 
 

৪।                                                     সাধািণ জ্ঞান / তশক্ষািত্ত্ব 
 

 
 

(খ্) তিিীয় অাংশ - ঐতচ্ছক তবষয়সমহূ 
 

(অ) কদলে, উচ্চ মাধযতমক কদলে, উচ্চ মাধযতমক তবেযালয়, মাধযতমদকাত্তি/উচ্চ মাধযতমক 

কাতিেতি/গিাদকশনাল/বযবসায় বযবস্থাপনা তশক্ষা প্রতিিান এবাং আতলম ও িেরূ্ধ্ ৃপযাৃদয়ি মােিাসা ঃাঃ 

ক্রতমক নাং     
পিীক্ষাি তবষয় 

১.        বাাংলা 
২.        ইাংদিতে 

৩.        অথনৃীতি 

৪.        িাষ্ট্রতবজ্ঞান 

৫.        ইতিহাস 

৬.        ইসলাদমি ইতিহাস ও সাংস্কত তি 

৭.        েশনৃ 

৮.        সমােতবজ্ঞান 

৯.        সমােকলযাণ/সমােকম ৃ

১০.       মদনাতবজ্ঞান 

১১.       গ্রন্থাোি ও িথযতবজ্ঞান 

১২.       পোথতৃবজ্ঞান 

১৩.      িসায়ন 

১৪.       েতণি 

১৫.       প্রাতণতবেযা 
১৬.       উতিেতবজ্ঞান 

১৭.      কতম্পউটািতবজ্ঞান 

১৮.      িূদোল ও পতিদবশতবজ্ঞান 

১৯.       পতিসাংখ্যান 

২০.      মততত্তকাতবজ্ঞান 

২১.       কত তষ 

২২.      োহৃস্থযঅথনৃীতি 

২৩.      বযবস্থাপনা 
২৪.      তহসাবতবজ্ঞান 

২৫.      মাগকৃর্টাং 
২৬.      তিনযাি 



২৭.      আিতব 

২৮.      সাংস্কতি 

২৯.      পাতল 

৩০.      ইসলামী তশক্ষা 
৩১.      আেব 

৩২.      িিতসি 

৩৩.      হাতেস 

৩৪.      তিকহ 

৩৫.      শািীতিক তশক্ষা ও ক্রীড়া 
৩৬.      গিৌেোতি আইন 

৩৭.      গেওয়াতন আইন 

৩৮.      উচ্চাে সেীি 

৩৯.      িবীন্দ্র সেীি 

৪০.      নেরুল সেীি 

৪১.       গলাক সেীি 
 
 

(আ) তনম্নমাধযতমক  ও মাধযতমক তবেযালয়, কাতিেতি তশক্ষা প্রতিিান/োতখ্ল ও িেরূ্ধ্ ৃপযাৃদয়ি মােিাসা ঃাঃ 
 

ক্রতমক নাং     পিীক্ষাি 

তবষয় 

১.        বাাংলা 
২.        ইাংদিতে 

৩.        অথনৃীতি 

৪.        িাষ্ট্রতবজ্ঞান 

৫.        ইতিহাস 

৬.        ইসলাদমি ইতিহাস ও সাংস্কত তি 

৭.        সমােতবজ্ঞান 

৮.        সমােকলযাণ/সমােকম ৃ

৯.        ইসলামতশক্ষা 
১০.       গবৌদ্ধধমৃ 
১১.       তহনেধুম ৃ

১২.       তিিধম ৃ

১৩.      পোথতৃবজ্ঞান 

১৪.       িসায়ন 

১৫.       েতণি 

১৬.       প্রাতণতবেযা 
১৭.      উতিেতবজ্ঞান 

১৮.      িূদোল ও পতিদবশতবজ্ঞান 

১৯.       কতম্পউটািতশক্ষা 
২০.      কত তষতশক্ষা 
২১.       োহৃস্থযঅথনৃীতি 



২২.      শািীতিক তশক্ষা ও ক্রীড়া 
২৩.      বযবসায়তশক্ষা 
২৪.      গবতসক গট্রি 

২৫.      এবদিোতয় মােিাসাি েতুনয়ি গমৌলতব পদেি তবষয় 

২৬.      এবদিোতয় মােিাসাি েতুনয়ি তশক্ষক পদেি তবষয় 

২৭.      এবদিোতয় মােিাসাি ক্বাতি পদেি তবষয় 

(ই) কাতিেতি তশক্ষা 
প্রতিিান ঃাঃ 

 

(১) মাধযতমক (গিাগকশনাল) 
 

ক্রতম
ক 

নাং 

 

পিীক্ষাি তবষয় 
 

গট্রি/গেশালাইদেশন/গটকদনালতেি নাম 

১. এদগ্রাদবেি িুি এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 

২. তিস কালচাি এন্ড তিতিাং এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 
৩. লাইিিক এন্ড তিয়াতিাং এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 

৪. গপাতি তিয়াতিাং এন্ড িাতমাৃং এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 

৫. ফু্রট এন্ড গিতেদটবল কাতিদিশন এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 
৬. তিম্প কালচাি এন্ড তিতিাং এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 

৭. িুি প্রদসতসাং এন্ড তপ্রোিদিশন এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 

৮. ইদলকতট্রকযাল গমইনদটনযাি ওয়াকৃস ইদলকট্রতনক্স গটকগনালতে 
৯. গেনাদিল ইদলকতট্রকযাল ওয়াকৃস ইদলকট্রতনক্স গটকগনালতে 

১০. গেনাদিল ইদলকট্রতনক্স ইদলকট্রতনক্স গটকগনালতে 

১১. অতিও তিতিও তসদিম ইদলকট্রতনক্স গটকগনালতে 
১২. অগটাদমার্টি অদটাদমাবাইল/পাওয়াি গটকগনালতে 

১৩. িামৃ গমতশনাতি পাওয়াি গটকগনালতে 

১৪. গিতফ্রোদিশন অযান্ড এয়ািকতন্ডশতনাং পাওয়াি গটকগনালতে 
১৫. তবতডাং গমইনদটনযাি তসতিল গটকগনালতে 

১৬. তসতিল কিট্রাকশন তসতিল গটকগনালতে 

১৭. তসতিল ড্রাির্টাং উইথ কযাি তসতিল গটকগনালতে 
১৮. পলাতম্বাং অযান্ড পাইপ তির্টাংস তসতিল গটকগনালতে 

১৯. উি ওয়াতকৃঃাং উি/তসতিল গটকগনালতে 

২০. আতকৃদটকচািাল ড্রাির্টাং উইথ কযাি আতকৃদটকচাি/তসতিল গটকগনালতে 
২১. কতম্পউটাি ও িথয প্রযুতক্ত কতম্পউটাি গটকগনালতে 

২২. গমকাতনকযাল ড্রাির্টাং উইথ কযাি গমকাতনকযাল গটকগনালতে 
২৩. গেনাদিল গমকাতনক্স গমকাতনকযাল গটকগনালতে 

২৪. গমতশন টুলস অপাদিশন গমকাতনকযাল গটকগনালতে 

২৫. ওদয়তডাং অযান্ড গিতিগকশন গমকাতনকযাল গটকগনালতে 
২৬. িাউতন্ড ওয়াকৃস গমকাতনকযাল গটকগনালতে 

২৭. গড্রস গমতকাং এন্ড গটইলাতিাং গটক্সটাইল গটকগনালতে 

২৮. িাইাং, তপ্রতন্টাং অযান্ড তিতনতশাং গটক্সটাইল গটকগনালতে 
২৯. তনর্টাং গটক্সটাইল গটকগনালতে 

৩০. উইতিাং গটক্সটাইল গটকগনালতে 

৩১. েলাস েলাস তসতিল গটকগনালতে 
৩২. তসিাতমক তসিাতমক গটকগনালতে 

৩৩. গপদশন্ট গকয়াি গটকতনক গহলথ গটকগনালতে 
 



 

(২)  উচ্চমাধযতমক (গিাগকশনাল) 
 

ক্রতম
ক 

নাং 

 

পিীক্ষাি তবষয় 
 

গট্রি/গটকদনালতেি নাম 

১. ইদলকতট্রকযাল ওয়াকৃস এন্ড গমইনদটনযাি ইদলকতট্রকযাল গটকগনালতে 
২. ক্লতোং অযান্ড োদমনৃ্টস তিতনতসাং গটক্সটাইল গটকগনালতে 

৩. এদগ্রাদমতশনাতি পাওয়াি গটকগনালতে 

৪. অগটাদমাবাইল অদটাদমাবাইল/ পাওয়াি গটকগনালতে 

৫. গিতফ্রোদিশন এন্ড এয়ািকতন্ডশতনাং গিতফ্রোদিশন এন্ড এয়ািকতন্ডশতনাং/ পাওয়াি 
গটকগনালতে ৬. কতম্পউটাি অপাদিশন অযান্ড 

গমইনদটনযাি 

কতম্পউটাি গটকগনালতে 

৭. ইদলকট্রতনক কদরাল অযান্ড কতমউতনগকশন ইদলকট্রতনক্স গটকগনালতে 
৮. গমতশন টুল অপাদিশন অযান্ড গমইনদটনযাি গমকাতনকযাল গটকগনালতে 

৯. ওদয়তডাং এন্ড গিতিগকশন গমকাতনকযাল গটকগনালতে 

১০. তবতডাং কনস্ট্রাকশন অযান্ড গমইনদটনযাি তসতিল গটকগনালতে 

১১. ড্রাির্টাং এন্ড তসতিল তসতিল গটকগনালতে 

১২. উি এন্ড তিোইন উি/তসতিল গটকগনালতে 

১৩. গপাতি তিয়াতিাং এন্ড িাতমাৃং এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 

১৪. তিশ কালচাি এন্ড তিতিাং এতগ্রকালচাি গটকগনালতে 
 

(৩) এইচএসতস (বযবসায় বযবস্থাপনা) তশক্ষাক্রম ঃাঃ 
 

ক্রতম
ক 

নাং 

 

পদেি নাম 
 

গট্রি/গটকদনালতেি নাম 

১. প্রিাষক (কতম্পউটাি অপাদিশন) কতম্পউটাি গটকগনালতে 

২. প্রিাষক (গসদক্রটাতিয়াল সাদয়ি) বযবস্থাপনা 
৩. প্রিাষক (উদেযাক্তা উন্নয়ন) বযবস্থাপনা 
৪. প্রিাষক (তহসাব িক্ষণ) তহসাব তবজ্ঞান 
৫. প্রিাষক (বযাাংতকঃাং) তিনযাি/বযাাংতকঃাং 

 

 

(৪) তিদপলামা গলদিল ইির্টর্টউট ঃাঃ 
 

ক্রতম
ক 

নাং 

পিীক্ষা
ি তবষয় 

 

গট্রি / গটকদনালতেি নাম 

১. তসতিল তসতিল গটকদনালতে/তসতিল ইতিতনয়াতিাং/কিট্রাকশন ইতিতনয়াতিাং 
২. তসতিল (উি) তসতিল (উি) গটকদনালতে/তসতিল গটকগনালতে 
৩. সাদিৃতয়াং সাদিৃদয়াং গটকদনালতে /তসতিল গটকদনালতে/তসতিল ইতিতনয়াতিাং 
৪. কিট্রাকশন কিট্রাকশন গটকদনালতে/ তসতিল গটকদনালেী/ তসতিল ইতিতনয়াতিাং 
৫. গমকাতনকযাল গমকাতনকযাল গটকদনালতে/গমকাতনকযাল ইতিতনয়াতিাং/গমটালাতেৃকযাল ইতিতনয়াতিাং 

 

৬. 
ইিটু্রদমদন্টশন এন্ড প্রদসস 

কগরাল 

ইিটু্রদমদন্টশন এন্ড প্রদসস কদরাল গটকদনালতে/গপ্রািাকশন 
ইতিতনয়াতিাং/গমকাতনকযাল 

ইতিতনয়াতিাং ৭. গমকাট্রতনক্স গমকাট্রতনক্স গটকদনালতে/গপ্রািাকশন ইতিতনয়াতিাং/গমকাতনকযাল ইতিতনয়াতিাং 
 

৮. 
গিতফ্রোদিশন এন্ড 

এয়ািকতন্ডশন 

গিতফ্রোদিশন এন্ড এয়ািকতন্ডশন গটকদনালতে/ পাওয়াি গটকদনালতে/ 
গমকাতনকযাল 

ইতিতনয়াতিাং ৯. পাওয়াি পাওয়াি গটকদনালতে /গকতমকযাল ইতিতনয়াতিাং 
১০. গকতমকযাল গকতমকযাল গটকদনালতে/গকতমকযাল ইতিতনয়াতিাং 
১১. িুি িুি গটকদনালতে/গকতমকযাল গটকদনালতে/গকতমকযাল ইতিতনয়াতিাং 



১২. অগটাদমাবাইল অদটাদমাবাইল গটকদনালতে/পাওয়াি গটকদনালতে/গমকাতনকযাল ইতনতিতনয়াতিাং 
১৩. ইদলকতট্রকযাল ইদলকতট্রকযাল গটকদনালতে/ ইদলকতট্রকযাল এন্ড ইদলকট্রতনক্স ইতিতনয়াতিাং 
১৪. কতম্পউটাি কতম্পউটাি গটকদনালতে/কতম্পউটাি সাদয়ি এন্ড গটকদনালতে/কতম্পউটাি 

ইতিতনয়াতিাং 
 

১৫. 
কতম্পউটাি সাদয়ি এন্ড 

গটকগনালতে 

 

কতম্পউটাি সাদয়ি এন্ড গটকদনালতে / কতম্পউটাি গটকদনালতে/কতম্পউটাি 

ইতিতনয়াতিাং  

১৬. 
 

আতকৃগটকচাি 
আতকৃদটকচাি গটকদনালতে/ আতকৃদটকচাি এন্ড ইন্টাতিয়ি তিোইন 

গটকগনালতে/ আতকৃদটকচাি ইতিতনয়াতিাং 
 

১৭. 
আতকৃদটকচাি এন্ড 

ইন্টাতিয়ি তিোইন 

আতকৃদটকচাি গটকদনালতে/ আতকৃদটকচাি এন্ড ইন্টাতিয়ি গটকদনালতে/ 

আতকৃগটকচাি 

ইতিতনয়াতিাং ১৮. ইদলকট্রতনক্স ইদলকট্রতনক্স গটকদনালতে/ ইদলকতট্রকযাল এন্ড ইদলকট্রতনক্স ইতিতনয়াতিাং 
১৯. ইদলকট্রদমতিকযাল ইদলকট্রদমতিকযাল গটকগনালতে 

২০. এনিায়িণদমন্টাল এনিায়িণদমন্টাল গটকদনালতে/এনিায়িনদমন্টাল ইতিতনয়াতিাং 
 

২১. 
োদমৃন্টস তিোইন এন্ড 
পযাটাণৃ 
গমতকঃাং 

 

োদমৃন্টস তিোইন এন্ড পযাটানৃ গমতকাং গটকদনালতে/ গটক্সটাইল ইতিতনয়াতিাং 

২২. গটক্সটাইল গটক্সটাইল গটকদনালতে/ গটক্সটাইল ইতিতনয়াতিাং 
২৩. মাইতনাং এন্ড মাইন সাদিৃ মাইতনাং এন্ড মাইন সাদিৃ গটকগনালতে/ইতিতনয়াতিাং 

 

২৪. 
 

গটতলকতমউতনগকশন 
গটতলকতমউতনদকশন গটকদনালতে/ইদলকট্রতনক্স গটকদনালতে/ গটতলকতমউতনগকশন 

ইতিতনয়াতিাং/ইদলকতট্রকযাল এন্ড ইদলকট্রতনক্স ইতিতনয়াতিাং 
 
২৫. 

 

িাটা গটতলকতমউতনদকশন 

এন্ড 

গনটওয়াতকৃঃাং 

িাটা গটতলকতমউতনদকশন এন্ড গনটওয়াতকৃাং গটকদনালতে/ইদলকট্রতনক্স 
গটকগনালতে/ 

কতম্পউটাি সাদয়ি এন্ড গটকদনালতে / কতম্পউটাি 

ইতিতনয়াতিাং/গটতলকতমউতনগকশন 

ইতিতনয়াতিাং 
২৬. তসিাতমক তসিাতমক গটকদনালতে গমটালাতেৃকযাল ইতিতনয়াতিাং 
২৭. েলাস েলাস গটকদনালতে/ গমটালাতেৃকযাল ইতিতনয়াতিাং 
২৮. তপ্রতন্টাং তপ্রতন্টাং গটকদনালতে/ গমটালাতেৃকযাল ইতিতনয়াতিাং 
২৯. গ্রাতিক তিোইন গ্রাতিক গটকদনালতে/গমটালাতেৃকযাল ইতিতনয়াতিাং 
৩০. গমতিন গমতিন গটকদনালতে/গনিাল আতকৃদটকচাি ইতিতনয়াতিাং 
৩১. তশপ তবতডাং তশপ তবতডাং গটকদনালতে/গনিাল আতকৃদটকচাি ইতিতনয়াতিাং 
৩২. এতগ্রকালচাি এতগ্রকালচাি গটকদনালতে/এতগ্র ইতিতনয়াতিাং 

 

(ঈ) প্রতিিান প্রধান/উপপ্রধান ও সহকািী অধযাপক পদেি েনয ঃাঃ 
 

ক্রতম
ক 

নাং 

 

পিীক্ষাি 

তবষয় 

 

পদেি নাম 

১. গবসিকাতি কদলে তশক্ষা বযবস্থাপনা অধযক্ষ/উপাধযক্ষ/সহকািী অধযাপক 

২. গবসিকাতি সু্কল তশক্ষা বযবস্থাপনা প্রধান তশক্ষক/সহকািী প্রধান তশক্ষক 
৩. গবসিকাতি মােিাসা তশক্ষা 

বযবস্থাপনা 
সুপাতিনদটনদিন্ট/অধযক্ষ/সহকািী সুপাতিনদটনদিন্ট 

৪. গবসিকাতি কাতিেতি তশক্ষা 
বযবস্থাপনা 

অধযক্ষ/উপাধযক্ষ/সুপাতিনদটনদিন্ট 
 


