
  গণপজজতনন বজবলজদদশ সরকজর
 জনপশজসন মনণজলয়

     বজবলজদদশ সসসভল সজসভর স পশজসন একজদডসম
শজহবজগ, ঢজকজ।

পজজপন

এস, আর, ও নব২৫৭-আইন/২০১৮।- গণপজজতনন বজবলজদদশ সবসবধজদনর ১৩৩ অননদচ্ছেদদর শতর জবদশ পদত্ত 

ক্ষমতজবদল রজষ্ট্রপসত, উক্ত সবসবধজদননর ১৪০(২) অননদচ্ছেদদর সবধজন মমজতজদবক বজবলজদদশ সরকজর কমর 

কসমশদনর সসহত পরজমশরক্রদম, সনম্নরূপ সবসধমজলজ পণয়ন কসরদলন, যথজ:-

১। সসংকক্ষিপ্ত  কশিরররোনরোম -  এই  সবসধমজলজ  বজবলজদদশ  সসসভল  সজসভর স  পশজসন  একজদডসম  (কমরচজরন)

সনদয়জগসবসধমজলজ, ২০১৯ নজদম অসভসহত হইদব।

২। সবঙজ। - সবষয় বজ পসদঙর পসরপনন সকছন  নজ থজসকদল এই সবসধমজলজয়

(ক)  একজদডসম  অথর বজবলজদদশ সসসভল সজসভর স পশজসন একজদডসম;

(খ) কসমশন  অথর বজবলজদদশ সরকজসর কমরকসমশন;

(গ) তফসসল  অথর এই সবসধমজলজর তফসসল;

(ঘ) সনদয়জগকজরন কতরর পক্ষ অথর সরকজর বজ সরকজর কতরর ক ক্ষমতজপজপ্ত মকজন কমরকতর জ;

(ঙ) পদ অথর তফসসদল উসল্লিখত মকজন পদ;

(চ) পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ অথর মকজন সনসদর ষ্ট পদদ সনদয়জদগর মক্ষদত, তফসসদল উসল্লিসখত 

উক্ত পদদর সবপরনদত উসল্লিসখত মযজগগ্যতজ;

(ছ) সশক্ষজনসবস অথর মকজন সজয়ন শশনগ্য পদদর সবপরনদত সশক্ষজনসবস সহসজদব সনদয়জগপজপ্ত 

মকজন কমরকতর জ বজ কমরচজরন;

(জ) সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় সনকর ত পসতষজন সনকর ত ইনসস্টিসটিউটি অথর আপজতত: বলব  ৎ

মকজন আইন দজরজ বজ আইদনর অধনন পসতসষত মকজন সবশ্বসবদগ্যজলয়, পসতষজন, মবজডর  

বজ ইনসস্টিসটিউটি এবব এই সবসধমজলজর উদদ্দেশগ্য পশরণকদল, কসমশদনর সসহত 

পরজমশরক্রদম, সরকজর কতরর ক সনকর ত অনগ্য মকজন সবশ্বসবদগ্যজলয়, পসতষজন, মবজডর  বজ 

ইনসস্টিসটিউটিও ইহজর অন্তভন ক্তর  হইদব।
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(ঝ)      কমরচজরন অথর একজদডসমদত কমররত কমরচজরন ও কমরকতর জ

৩। কনরয়রোগ পদ্ধকত - (১) তফসসদল বসণরত সবধজনজবলন সজদপদক্ষ এবব গণপজজতনন বজবলজদদদশর 

সবসবধজদনর অননদচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদদ্দেশগ্য পশরণকদল, সবরক্ষণ সবক্রজন্ত সনদদর শজবলন সজদপদক্ষ, মকজন শশনগ্য পদদ 

সনম্নবসণরত পদ্ধসতদত সনদয়জগদজন করজ যজইদব, যথজ:-

(ক) সরজসসর সনদয়জদগর মজধগ্যদম;

(খ) পদদজন্নসতর মজধগ্যদম;

(গ) মপষদণ বদসলর মজধগ্যদম।

(২) মকজন বগ্যসক্তদক মকজন পদদ সনদয়জগ পদজন করজ যজইদব নজ, যসদ তজ্জনগ্য তজতাঁহজর পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ 

নজ থজদক, এবব সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত, তজতাঁহজর বয়স উক্ত পদদর জনগ্য তফসসদল বসণ রত বয়:সনমজর মদধগ্য নজ 

হয়।

৪। সররোসকর কনরয়রোগ।- (১)  কসমশদনর সনপজসরশ বগ্যসতদরদক কসমশদনর আওতজভন ক্ত মকজন পদদ মকজন 

বগ্যসক্তদক সরজসসর সনদয়জগ পদজন করজ যজইদব নজ।

(২) সনদয়জগকজরন কতরর পক্ষ কতরর ক গসঠিত বজছজই কসমসটির সনপজসরশ বগ্যসতদরদক কসমশদনর আওতজ 

বসহভশর ত মকজন পদদ সরজসসর সনদয়জগ পদজন করজ যজইদব নজ।

(৩) মকজন পদদ সরজসসর সনদয়জদগর জনগ্য মকজন বগ্যসক্ত মযজগগ্য বসলয়জ সবদবসচত হইদব নজ, যসদ সতসন-

(ক) বজবলজদদদশর নজগসরক নজ হন;

(খ) বজবলজদদদশর নজগসরক নদহন এইরূপ মকজন বগ্যক্তসিমক সববিজহ কদরন অথবজ সববজহ 

কসরবজর জনগ্য পসতশ্রুসতবদ্ধ হন।

(৪) মকজন সনসদর ষ্ট পদ সরজসসর সনদয়জগ করজ হইদব নজ, যসদ-

(ক)  সনদয়জদগর  জনগ্য  বজছজইকর ত  বগ্যসক্তর  সজসগ্য  পরনক্ষজর  উদদ্দেদশগ্য  সজসগ্য  অসধদপ্তদরর

মহজপসরচজলক কতরর ক  গসঠিত মমসডদকল মবজডর  অথবজ,  মক্ষতসবদশদষ,  ত কতরর ক  মদনজননতৎ
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মকজন মমসডদকল অসফসজর এই মদমর  পতগ্যয়ন নজ  কদরন ময,  উক্ত বগ্যক্তসি সজসগ্যগতভজদব

অননরূপ পদদ সনদয়জগদযজগগ্য এবব সতসন এইরূপ মকজন দদসহক দবকদলগ্য ভন সগদতদছন নজ,  যজহজ

সবসশ্লিষ্ট পদদর দজসয়ত্ব পজলদন বগ্যজঘজত সরসষ্ট কসরদত পজদর; এবব

(খ)  এইরূদপ বজছজইকর ত বগ্যসক্তর পশবর-কজযরকলজপ যথজদযজগগ্য  সবসজর মজধগ্যদম তদন্ত নজ হইয়জ

থজদক ও তদদন্তর ফদল মদখজ নজ যজয় ময, পজজতদনর চজকন রনদত সনযনসক্তর জনগ্য সতসন অননপযনক্ত

নদহন।

(৫) মকজন বগ্যসক্তদক মকজন সনসদর ষ্ট পদদ সনদয়জদগর জনগ্য সনপজসরশ করজ হইদব নজ, যসদ সতসন-

(ক)  উক্ত পদদর জনগ্য কসমশন কতরর ক বজ সনদয়জগকজরন কতরর পক্ষ কতরর ক দরখজস্ত আহবজদনর

সবজ্গসপ্তদত উসল্লিসখত সফসহ যথজযথ ফরম  (যসদ থজদক)  ও সনসদর ষ্ট  তজসরদখর মদধগ্য দরখজস্ত

দজসখল নজ কদরন,

(খ)  সরকজসর চজকন রন সকববজ মকজন সজননয় কতরর পদক্ষর চজকন রনদত সনদয়জসজত থজকজকজদল সনয়

উররতন কমরকতর জর মজধগ্যদম দরখজস্ত দজসখল নজ কদরন।

৫। পরদরোন্নকতর মরোধধ্যরম কনরয়রোগ - (১) এতদনদদ্দেদশগ্য পদদজন্নসতর জনগ্য গসঠিত সবসশ্লিষ্ট পদদজন্নসত বজ বজছজই বজ

সনবরজচন কসমসটির সিনপজসরদশর সভসত্তদত মকজন পদদ সনদয়জগ পদজন করজ যজইদব:

তদব শতর  থজদক ময,  ১১-১৬তম মগ্রেড হইদত ১০ম মগ্রেড এবব  ১০ম মগ্রেড হইদত ৯বম মগ্রেদডর পদদ

কসমশদনর সনপজসরদশর সভসত্তদত পদদজন্নসতর মজধগ্যদম সনদয়জগ করজ যজইদব।

(২)  যসদ মকজন বগ্যসক্তর চজকন রনর বরত্তজন্ত সদন্তজষজনক নজ হয়, তজহজ হইদল সতসন মকজন পদদ পদদজন্নসতর

মজধজদম সনদয়জদগর জনগ্য মযজগগ্য বসলয়জ সবদবসচত হইদবন নজ।

৬। কশিক্ষিরোনকবস – (১) সজয়ন শশনগ্য পদদর সবপরনদত মকজন পদদ সনদয়জদগর জনগ্য বজছজইকর ত বগ্যসক্তদক

সশক্ষজনসবসস স্তদর-

(ক) সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত, মযজগদজদনর তজসরখ হইদত দনই ব সদরর জনগ্যৎ ; এবব

(খ) পদদজন্নসতর মক্ষদত, এইরূপ মযজগদজদনর তজসরখ হইদত এক ব সদরর জনগ্য সনদয়জগ করজ হইদবৎ :
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তদব শতর  থজদক ময, সনদয়জগকজরন কতরর পক্ষ কজরণ সলসপবদ্ধ  কসরয়জ মকজন সশক্ষজনসবদসর মময়জদ এইরূপ

বরসদ্ধ কসরদত পজসরদব যজহজদত বসধরত মময়জদ সবরসজকশ দলগ্য দনই ব সদরর অসধক নজ হয়ৎ ।

(২) ময মক্ষদত মকজন সশক্ষজনসবদসর সশক্ষজনসবসসর মময়জদ চলজকজদল সনদয়জগকজরন কতরর পক্ষ মদন কদরন

ময, তজহজর আচরণ ও কমর সদন্তজষজনক নদহ, সকববজ তজহজর কমরদক্ষ হওয়জর সমজবনজ নজই, মসদক্ষদত

সনদয়জগকজরন কতরর পক্ষ-

(ক) সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত, সশক্ষজনসবদসর চজকন রনর অবসজন ঘটিজইদত পজসরদবন;

(খ)  পদদজন্নসতর  মক্ষদত,  তজতাঁহজদক ময  পদ  হইদত পদদজন্নসত মদওয়জ  হইয়জসছল মসই  পদদ  পতগ্যজবতর ন

করজইদত পজসরদবন।

(৩) সশক্ষজনসবসসর মময়জদ, বসধরত মময়জদ থজসকদল তজহজসহ, সমশণর হওয়জর পর সনদয়জগকজরন কতরর পক্ষ-

(ক) যসদ এই মদমর সন্তুষ্ট হন ময, সশক্ষজনসবসসর মময়জদ চলজকজদল মকজন সশক্ষজনসবসসর আচরণ ও কমর

সদন্তজষজনক,     তজহজ হইদল উপ-সবসধ (৪) এর সবধজন সজদপদক্ষ, তজতাঁহজদক চজকন রনদত সজয়ন কসরদবন;

এবব

(খ) যসদ মদন কদরন ময,  উক্ত মময়জদ চলজকজদল সশক্ষজনসবসসর আচরণ ও কমর সদন্তজষজনক সছল নজ,

তজহজ হইদল উক্ত কতরর পক্ষ-

(অ) সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত, তজহজর চজকন রনর অবসজন ঘটিজইদত পজসরদবন; এবব

            (আ) পদদজন্নসতর মক্ষদত, তজহজদক ময পদ হইদত পদদজন্নসত মদওয়জ হইয়জসছল মসই পদদ পতগ্যজবতর ন

করজইদত পজসরদবন। 

(৪)  মকজন সশক্ষজনসবসদক মকজন  সনসদর ষ্ট পদদ সজয়ন করজ হইদব নজ যতক্ষণ নজ সরকজসর আদদশ বদল,

সময় সময়, ময পরনক্ষজ ও পসশক্ষদণর বগ্যবসজ করজ হয়, মসই পরনক্ষজয় সতসন পজশ কদরন ও পসশক্ষণ

গ্রেহণ কদরন।

  রসহতকরণ ও মহফজজত –।  (১)       এতদজরজ বজবলজদদশ সসসভল সজসভর স পশজসন একজদডমন (কমরচজরন)
 সনদয়জগ সবসধ,    ২০১২ রসহত করজ হইল।

(২)            উক্তরূপ রসহতকরণ সদতও রসহত সবসধমজলজর অধনন মযসকল কজযরক্রম সনষন্ন হইয়জদছ তজহজ এই
            সবসধমজলজর অধনন সমন্ন হইয়জদছ বসলয়জ গণগ্য হইদব এবব এই সবসধমজলজ জজসরর তজসরদখ অসনষন্ন

কজযরজসদ,  যতদশর সমব,      এই সবসধমজলজর অধনন সনষন্ন কসরদত হইদব।

তফসসল
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

1. মরকর - মপষদণ
সনদয়জদগর
মজধগ্যম

 সবসসএস (পশজসন)    কগ্যজডজদরর সসচব অথবজ
    অসতসরক্ত সসচব পদমযরজদজর কমরকতর জ

2.   মমমজর ডজইদরসকব
স্টিজফ

- মপষদণ
সনদয়জদগর
মজধগ্যম

 সবসসএস (পশজসন)   কগ্যজডজদরর অসতসরক্ত
  সসচব অথবজ যনগ-   সসচব পদমযরজদজর কমরকতর জ

3. পসরচজলক (ক) ২০%
পদদজন্নসতর

 মজধগ্যদম এবব
(খ)  ৮০%
মপষদণ
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম। 
তদব
পদদজন্নসতর

 মযজগগ্য পজথরন
 পজওয়জ নজ

 মগদল মপষদণ
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম

(ক)  পদদজন্নসতর মক্ষদত:
     উপপসরচজলক বজ সসসনয়র লজইদববসরয়জন পদদ

 ০৫ (পজতাঁচ)    বছদরর চজকন সরসহ বজবলজদদশ
  সসসভল সজসভর স (পশজসন)  একজদডসমদত ২৫

(পসচশ)  বছদরর চজকসর।
(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:

 সবসসএস (পশজসন)   কগ্যজডজদরর যনগ-সসচব
   অথবজ উপসসচব পদমযরজদজর কমরকতর জ

4. উপপসরচজলক ............
....

(ক) ২৫% 
 পদদজন্নসতর

  মজধগ্যদম এবব
(খ) ৭৫% 

 মপষদণ
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।
 তদব

 পদদজন্নসতর
  মযজগগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

  মগদল মপষদণ
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

(ক)  পদদজন্নসতর মক্ষদত:
     সহকজরন পসরচজলক পদদ অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)

 বছদরর চজকসর
(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:

 সবসসএস (পশজসন)   কগ্যজডজদরর সসসনয়র
     সহকজরন সসচব অথবজ সসসনয়র সহকজরন
  কসমশনজর পদমযরজদজর কমরকতর জ।

5. মপজগ্রেজমজর ............
....

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব

 পদদজন্নসতর
  মযজগগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

  মগদল মপষদণ
 সনদয়জদগর

(ক)  পদদজন্নসতর মক্ষদত:

সহকজরন  মপজগ্রেজমজর/সহকজরন  পদককৌশলন

(মনটিওয়জকর )/সহকজরন  পদককৌশলন

(মমইনদটিনগ্যজন)     পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ)
ৎ  ব সদররচ জ কসর ।

(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

মজধগ্যদম  সবসসএস (পশজসন)   কগ্যজডজদরর সসসনয়র
    সহকজরন সসচব অথবজ সসসনয়র সহকজরন
  কসমশনজর পদমযরজদজর কমরকতর জ।

6. সসসনয়র 

লজইদবসরয়জন

............
....

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব

 পদদজন্নসতর
  মযজগগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

 মগদল সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

(ক)  পদদজন্নসতর মক্ষদত:
    গ্রেনজগজসরক পদদ অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)  বছদরর

চজকসর
(খ)   সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত: 

    গ্রেনজগজসরক সবজজদন অনশগ্যন সদতনয় মশসণর
   ৎ  সজতদকজত্তর সডগ্রেনসহ মকজন বরহ গ্রেনজগজদর

     পথম মশসণর পদদর অনশগ্যন ১০ (দশ)
ৎ     ব সদররচ জ কসরর অসভজতজ থজসকদত হইদব।

অথবজ
    গ্রেনজগজর সবজজদন অনশগ্যন সদতনয় মশসণর
    সমজনসহ সদতনয় মশসণর সজতদকজত্তর সডগ্রেন

  ৎ    এবব মকজন বরহ গ্রেনজগজদর পথম মশসণর পদদর
  অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)  ৎ  ব সদররচ জ কসরর

  অসভজতজ থজসকদত হইদব।
7. সহকজরন পসরচজলক ............

....
(ক)  ৫০%
পদদজন্নসতর

 মজধগ্যদম এবব
(খ)  ৫০%
মপষদণ
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম

(ক)  পদদজন্নসতর মক্ষদত:
 পশজসসনক কমরকতর জ/অসফস

সনপজরভজইজজর/  সহকজরন সহসজবরক্ষণ
কমরকতর জ/  বগ্যসক্তগত কমরকতর জ/পদটিজকল
কমরকতর জ/  জনসবদযজগ কমরকতর জ/বজদজটি
কমরকতর জ/  ক্রয় কমরকতর জ/মস্টিজর
কমরকতর জ/  সনপজরভজইজজর (ডজইসনব,
ডরসমটিসর,বজগজন)/   সহকজরন গদবষণজ কমরকতর জ/

  সহকজরন পকজশনজ কমরকতর জ/  সহকজরন
 পসশক্ষণ কমরকতর জ/   শরনরচচর জ পসশক্ষক পদদ

  অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)   বছদরর চজকসরর
    অসভজতজসহ মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয়

     হইদত অননগ্যন সদতনয় মশসণর সজতক বজ
 সমমজদনর সডগ্রেন

(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:

 সবসসএস (পশজসন)   কগ্যজডজদরর সহকজরন

     সসচব অথবজ সহকজরন কসমশনজর পদমযরজদজর

কমরকতর জ।
8. মরকদরর একজন্ত 

সসচব

............
....

মপষদণ
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম

 সবসসএস (পশজসন)   কগ্যজডজদরর সসসনয়র
    সহকজরন সসচব অথবজ সহকজরন সসচব/ 
  কসমশনজর পদমযরজদজর কমরকতর জ।

9. আবজসসক সজসগ্য 
কমরকতর জ

............
.

মপষদণ
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম

 সবসসএস (সজসগ্য)  কগ্যজডজদরর সমপদমযরজদজর 
কমরকতর জ।

10. মমসডদকল 
কমরকতর জ

-----------
--

 মপষদণ
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

 সবসসএস (সজসগ্য)    কগ্যজডজদরর সহকজরন সজজর ন
 পদমযরজদজর কমরকতর জ।
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

11. উপ-
সবভজগনয়/সহকজরন 
পদককৌশলন 
(সসসভল)

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
 পদদজন্নসতর

  মযজগগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

  মগদল মপষদণ
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

(ক)  পদদজন্নসতর মক্ষদত:

উপসহকজরন  পদককৌশলন  (সসসভল)  পদদ
  অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কসর ।

(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:
  সবসসএস (গণপশতর )   কগ্যজডজদরর উপ-
সবভজগনয়/সহকজরন  পদককৌশলন পদমযরজদজর
কমরকতর জ।  

12. উপ-সবভজগনয়/ 
সহকজরন পদককৌশলন
(ইদলকসট্রিকগ্যজল/মম
কজসনকগ্যজল)

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
 পদদজন্নসতর

  মযজগগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

  মগদল মপষদণ
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

(ক)  পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

উপসহকজরন  পদককৌশলন
(ইদলকসট্রিকগ্যজল/মমকজসনকগ্যজল)   পদদ অনশগ্যন ৫
(পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কসর । 
(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:
  সবসসএস (গণপশতর )   কগ্যজডজদরর উপ-
সবভজগনয়/সহকজরন  পদককৌশলন পদমযরজদজর
কমরকতর জ।  

13. সহকজরন পদককৌশলন
(মনটিওয়জকর )

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
 পদদজন্নসতর

  মযজগগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

  মগদল মপষদণ
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

(ক)  পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

উপসহকজরন  পদককৌশলন  (মনটিওয়জকর )  পদদ
  অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কসর । 

(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:
 সবসসএস (গণপশতর )  কগ্যজডজদরর সহকজরন

পদককৌশলন  পদমযরজদজর কমরকতর জ।  
14. সহকজরন পদককৌশলন

(মমইনদটিনগ্যজন)

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
 পদদজন্নসতর

  মযজগগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

  মগদল মপষদণ
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

(ক)  পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

উপসহকজরন  পদককৌশলন  (মমইনদটিনগ্যজন)  পদদ
  অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কসর । 

(খ)   মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:
 সবসসএস (গণপশতর )  কগ্যজডজদরর সহকজরন

পদককৌশলন  পদমযরজদজর কমরকতর জ। 
15. সহকজরন মপজগ্রেজমজর ............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম। মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক
সডসগ্রেসহ      সসসনয়র ডজটিজ এসন অপজদরটির বজ

    কসমউটিজর অপজদরটির পদদ ৫ (পজতাঁচ) ৎৎৎব সর
 অথবজ ডজটিজ  এসন  পদদ  অননগ্যন   ৭ (সজত)

ৎ   ব সদররচ জ কসর।
16.  সহসজবরক্ষণ

কমরকতর জ
……….  পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 মপষদণর
মজধগ্যদম

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
     সহকজরন সহসজবরক্ষণ কমরকতর জ পদদ অনশগ্যন

 ০৫ (পজতাঁচ)    বছদরর চজকসরর অসভজতজসহ
     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অননগ্যন

     সদতনয় মশসণর সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন
  মপষদণ সনদয়জদগর মক্ষদত:

    কমদটিজলজর অগ্যজন অসডটির মজনজদরল
     কজযরজলদয় সমদবতন মসল এবব পদমযরজদজ

 সমন্ন কমরকতর জ
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

17. গ্রেনজগজসরক -----------
--

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
     সহকজরন গ্রেনজগজসরক পদদ অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ) 

ৎ   ব সদররচ জ কসরর অসভজতজ
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হদত গ্রেনজর সবজজদন
     অনশগ্যন সদতনয় মশসণর সজতক সডগ্রেনসহ মকজন

     সবশ্বসবদগ্যজলয় হদত বজ পজবসলক লজইদবসর বজ
    সরকজসর সবসজয় গ্রেনজগজর বগ্যবসজপনজয় অনশগ্যন

 ০৫ (পজতাঁচ)   বছদরর চজকসর
অথবজ

    মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হদত গ্রেনজগজর
      সবজজদন অনশগ্যন পথম মশসণর সজতক সডগ্রেন বজ
    গ্রেনজগজর সবজজদন অনশগ্যন সদতনয় মশসণর
    সমজনসহ সদতনয় মশসণর সজতক সডগ্রেন

18.  পশজসসনক
কমরকতর জ

............

....
 পদদজন্নসতর

  মজধগ্যদম তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক
সডসগ্রেসহ  ডজটিজ-    এসন অপজদরটির বজ অসফস

 সহকজরন কজম-   কসমউটিজর মনদজক্ষসরক বজ
    পসশক্ষণ সহকজরন বজ অভগ্যথরনজকজরন বজ

    গ্রেনজগজর সহকজরন কজম কসমউটিজর অপজদরটির
   পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ)   বছদরর চজকসর

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:  
(ক)      মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অননগ্যন

   সজতক বজ সমমজদনর সডসগ্রে।
(খ)      কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হইদব
এবব
(গ)    বজবলজদদশ সসচবজলয় (  কগ্যজডজর বসহভশর ত

 মগদজদটিড কমরচজরন)   সনদয়জগ সবসধমজলজ ২০১৪
তফসসল-২

19. অসফস 

সনপজরভজইজজর

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম  ।
মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক

সডসগ্রেসহ  মকয়জরদটিকজর/  উচমজন সহকজরন/
মস্টিজরসকপজর/ডজটিজ-   এসন অপজদরটির পদদ

  অননগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)  ৎ   ব সরচ জ কসর অথবজ
  অসফস সহকজরন কজম-কসমউটিজর

মনদজক্ষসরক/   পসশক্ষণ সহকজরন/অভগ্যথরনজকজরন
   পদদ অনশগ্যন ৬ (ছয়) ৎ  ব সদররচ জ কসর    ।

20. সহকজরন সহসজব 

রক্ষণ কমরকতর জ

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম  ।
মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  বজসণজগ্য

সবভজদগ  সজতক  সডসগ্রেসহ  সহসজবরক্ষক  পদদ

০৫  (পজতাঁচ)  ব সদরর  চজকসরৎ /  কগ্যজসশয়জর পদদ
  অনশগ্যন ০৬ (ছয়)  ৎ  ব সদররচ জ কসর /সহসজব
 রক্ষণ সহকজরন/    বজদজটি সহকজরন পদদ ৭

(সজত) ৎ  ব সদররচ জ কসর ।
21.  সহকজরন

গ্রেনজগজসরক
............
....

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  । মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

সডসগ্রেসহ কগ্যজটিজলগজর/   কজসসফজয়জর পদদ অনশগ্যন
 ৫ (পজতাঁচ)  ৎ    ব সদররচ জ কসর এবব গ্রেনজগজর

    সহকজরন কজম কসমউটিজর অপজদরটির পদদ
  অনশগ্যন ৭ (সজত)  ৎ   ব সদররচ জ কসরসহ মট্রিড

  মকজসর থজকদত হদব   ।
22. বগ্যসক্তগত কমরকতর জ ….........

.
পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  । মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক

সডসগ্রেসহ    সজতাঁটিসলসপকজর কজম কসমউটিজর
অপজদরটির/   কসমউটিজর অপজদরটির/সসসনয়র

     ডজটিজ এসন অপজদরটির পদদ ০৫ (পজতাঁচ)
    বছদরর চজকসর অথবজ সজতাঁটি মনদজক্ষসরক-কজম-

কসমউটিজর অপজদরটির/   উচমজন সহকজরন পদদ
 ০৭ (সজত) ৎ  ব সদররচ জ কসর  ।

23. উপসহকজরন 
পদককৌশলন 
(সসসভল)

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
 কজযর সহকজরন/মটিকসনসশয়জন

(মনটিওয়জকর )/     পজমজর পদদ অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)
ৎ  ব সদররচ জ কসর ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:
    সনকর ত মকজন মবজডর হইদত সসসভল

   ইসঞসনসয়জসরব সবষদয় ৪ (চজর)  ৎ  ব সরম ম য়জসদ
সডদপজমজ-ইন-   ইসঞসনয়জসরব পরনক্ষজয় উত্তনণর।

24. উপসহকজরন 
পদককৌশলন 
(ইদলকসট্রিকগ্যজল)

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
ইদলকসট্রিসশয়জন/  এসস মটিকসশয়জন/  সলফটি

মমকজসনকস/  মটিকসনসশয়জন (মনটিওয়জকর )/

    মজনজদরটির মটিকসনসশয়জন পদদ অনশগ্যন ৫

(পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কসর ।

  সরসজসর সনদয়জদগর মক্ষদত:
    সনকর ত মকজন মবজডর হইদত ইদলকসট্রিকগ্যজল/

    মমকজসনকগ্যজল ইসঞসনসয়জসরব সবষদয় ৪ (চজর)
ৎ   ব সরম ম য়জসদ সডদপজমজ-ইন-ইসঞসনয়জসরব

 পরনক্ষজয় উত্তনণর।
25. উপসহকজরন 

পদককৌশলন 

(মনটিওয়জকর )

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

সসসনয়র  ডজটিজ  এসন  অপজদরটির/কসমউটিজর
   অপজদরটির কসমউটিজর লগ্যজব ইনচজজর /
  লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব ইনচজজর /অসডওসভসডও

    অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ)  ৎৎৎৎৎব সদরর
    চজকসর অথবজ কসমউটিজর লগ্যজব মটিকসনসশয়জন

     বজ লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব মটিকসনসশয়জন বজ অসডও
   সভসডও মটিকসনসশয়জন বজ মটিকসনসশয়জন

(মনটিওয়জকর )    পদদ অননগ্যনগ্য ১০ (দশ) ৎৎৎৎৎব সদরর
চজকন সর।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:
    সনকর ত মকজন মবজডর হইদত কসমউটিজর

   ইসঞসনসয়জসরব সবষদয় ৪ (চজর)  ৎ  ব সরম ম য়জসদ
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

সডদপজমজ-ইন-   ইসঞসনয়জসরব পরনক্ষজয় উত্তনণর।
26. উপসহকজরন 

ইসঞসনয়জর 

(মমইনদটিনগ্যজন)

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

সসসনয়র  ডজটিজ  এসন  অপজদরটির/কসমউটিজর
   অপজদরটির কসমউটিজর লগ্যজব ইনচজজর /
  লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব ইনচজজর /অসডওসভসডও

    অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ)  ৎৎৎৎৎব সদরর
    চজকসর অথবজ কসমউটিজর লগ্যজব মটিকসনসশয়জন

     বজ লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব মটিকসনসশয়জন বজ অসডও
   সভসডও মটিকসনসশয়জন বজ মটিকসনসশয়জন

(মনটিওয়জকর )    পদদ অননগ্যনগ্য ১০ (দশ) ৎৎৎৎৎব সদরর
চজকন সর।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:
    সনকর ত মকজন মবজডর হইদত কসমউটিজর

   ইসঞসনসয়জসরব সবষদয় ৪ (চজর)  ৎ  ব সরম ম য়জসদ
সডদপজমজ-ইন-   ইসঞসনয়জসরব পরনক্ষজয় উত্তনণর।

27. পদটিজকল কমরকতর জ  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

(ক) ৫০% 
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম এবব 

(খ) ৫০% 
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক

সডসগ্রেসহ  মকয়জরদটিকজর/  উচমজন সহকজরন/
মস্টিজরসকপজর/   সজতাঁটিমনদজক্ষসরক কজম-

 কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/ডজটিজ-  এসন অপজদরটির
   পদদ অননগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)  ৎ  ব সরচ জ কসর

   অথবজ অসফস সহকজরন কজম-কসমউটিজর
মনদজক্ষসরক/   পসশক্ষণ সহকজরন/বজদজটি
সহকজরন/  ক্রয় সহকজরন/   অভগ্যথরনজকজরন পদদ

  অনশগ্যন ৬ (ছয়) ৎ  ব সদররচ জ কসর    ।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:  

(ক)      মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অননগ্যন

   সজতক বজ সমমজদনর সডসগ্রে

(খ)      কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হইদব

এবব

(গ)    বজবলজদদশ সসচবজলয় (  কগ্যজডজর বসহভশর ত

 মগদজদটিড কমরচজরন)   সনদয়জগ সবসধমজলজ ২০১৪

তফসসল-২

28. জনসবদযজগ 

কমরকতর জ

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর (ক) ৫০% 

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম এবব 

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত সজতক 

সডসগ্রেসহ সজতাঁটিসলসপকজর-কজম-  কসমউটিজর
অপজদরটির/    সসসনয়র ডজটিজ এসন অপজদরটির
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

(খ) ৫০% 
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

/  কসমউটিজর অপজদরটির/  অসডওসভসডও
    অপজদরটির পদদ অননগ্যন ০৫ (পজতাঁচ) ৎৎৎ ব সর

  চজকসর অথবজ সজতাঁটিমনদজক্ষসরক-কজম-
   কসমউটিজর অপজদরটির বজ ডজটিজ-  এসন

    অপজদরটির বজ অসফস সহকজরন কজম-
     কসমউটিজর মনদজক্ষসরক বজ পসশক্ষণ সহকজরন

     বজ অভগ্যথরনজকজরন পদদ অনশগ্যন ৭ (সজত) 
ৎ  ব সদররচ জ কসর    ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:  
(ক)      মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অননগ্যন

   সজতক বজ সমমজদনর সডসগ্রে, তদব 

সজববজসদকতজ সবষদয়র সডগ্রেনদক অগ্রেজসধকজর 

মদয়জ হইদব।
(খ)      কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হইদব
এবব
(গ)    বজবলজদদশ সসচবজলয় (  কগ্যজডজর বসহভশর ত

 মগদজদটিড কমরচজরন)   সনদয়জগ সবসধমজলজ ২০১৪
তফসসল-২

29. বজদজটি কমরকতর জ  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক
সডসগ্রেসহ  সজতাঁটিসলসপকজরকজম-কসমউটিজর
অপজদরটি/সহসজবরক্ষক/   সসসনয়র ডজটিজ এসন

    অপজদরটির পদদ অননগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)  ৎৎৎব সর
  চজকসর অথবজ উচমজন

সহকজরন/  সজতাঁটিমনদজক্ষসরক কজম-কসমউটিজর
অপজদরটির/ডজটিজ-    এসন অপজদরটির পদদ অননগ্যন

 ০৬ (ছয়)  ৎ     ব সরচ জ কসর অথবজ বজদজটি
সহকজরন/  ক্রয় সহকজরন/মরকডর
সকপজর/  সহসজবরক্ষণ সহকজরন/  অসফস সহকজরন
কজম-  কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/পসশক্ষণ
সহকজরন/     অভগ্যথরনজকজরন পদদ অনশগ্যন ৭ (সজত)
ৎ  ব সদররচ জ কসর    ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:  
(ক)      মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অননগ্যন

   সজতক বজ সমমজদনর সডসগ্রে।
(খ)      কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হইদব
এবব
(গ)   বজবলজদদশ সসচবজলয় (  কগ্যজডজর বসহভশর ত

 মগদজদটিড কমরচজরন)   সনদয়জগ সবসধমজলজ ২০১৪
তফসসল-২

30. ক্রয় কমরকতর জ  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর

মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত সজতক 
সডসগ্রেসহ সজতাঁটিসলসপকজর-কজম-  কসমউটিজর
অপজদরটির/  সসসনয়র ডজটিজ-  এসন
অপজদরটির/     সহসজবরক্ষক পদদ অননগ্যন ০৫
(পজতাঁচ) ৎ    ব সরচ জ কসর অথবজ
মস্টিজরসকপজর/  উচমজন সহকজরন/ 
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

 সনদয়জদগর
মজধগ্যদম

সজতাঁটিমনদজক্ষসরক-কজম-  কসমউটিজর অপজদরটির/ 
ডজটিজ-      এসন অপজদরটির পদদ ০৬ (ছয়) 
ৎ     ব সদররচ জ কসর অথবজ সহসজবরক্ষণ

সহকজরন/  বজদজটি সহকজরন/   ক্রয় সহকজরন
সহকজরন/মস্টিজরসকপজর/   অসফস সহকজরন কজম-

 কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/  পসশক্ষণ সহকজরন
/অভগ্যথরনজকজরন/     মরকডর সকপজর পদদ অনশগ্যন ৭
(সজত) ৎ  ব সদররচ জ কসর    ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:  
(ক)      মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অননগ্যন

   সজতক বজ সমমজদনর সডসগ্রে।
(খ)      কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হইদব
এবব
(গ)   বজবলজদদশ সসচবজলয় (   কগ্যজডজর বসহভশর ত

 মগদজদটিড কমরচজরন)   সনদয়জগ সবসধমজলজ ২০১৪
তফসসল-২

31. মস্টিজর কমরকতর জ  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক

সডসগ্রেসহ   মস্টিজরসকপজর/  উচমজন সহকজরন/
 সজতাঁটিমনদজক্ষসরক কজম-কসমউটিজর

অপজদরটির/ডজটিজ-    এসন অপজদরটির পদদ ০৫
(পজতাঁচ)  ৎ    ব সদররচ জ কসর অথবজ সহসজবরক্ষণ
সহকজরন/  সহকজরন মস্টিজরসকপজর/অসফস

 সহকজরন কজম-কসমউটিজর
মনদজক্ষসরক/   পসশক্ষণ সহকজরন মরকডর
সকপজর/অভগ্যথরনজকজরন/  বজদজটি সহকজরন/ক্রয়

    সহকজরন পদদ অনশগ্যন ০৬ (ছয়)  ৎৎৎৎৎব সদরর
চজকসর    ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:  
(ক)      মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অননগ্যন

   সজতক বজ সমমজদনর সডসগ্রে।
(খ)      কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হইদব
এবব
(গ)    বজবলজদদশ সসচবজলয় (  কগ্যজডজর বসহভশর ত

 মগদজদটিড কমরচজরন)   সনদয়জগ সবসধমজলজ ২০১৪
তফসসল-২

32. সনপজরভজইজজর 

(মমকজসনদকল)

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
 পসরবহন মমকজসনমক     ল পদদ অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)

ৎ  ব সদররচ জ কসর ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:
    সনকর ত মকজন মবজডর হইদত সসসভল

   ইসঞসনসয়জসরব সবষদয় ৪ (চজর)  ৎ  ব সরম ম য়জসদ
সডদপজমজ-ইন-   ইসঞসনয়জসরব পরনক্ষজয় উত্তনণর।

33. সনপজরভজইজজর ............  পদদজন্নসতর      মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত সজতক
 সডগ্রেনসহ মকয়জরদটিকজর/  মকয়জরদটিকজর
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

(ডরসমটিসর) .... মজধগ্যদম। (ডজইসনব)/   মকয়জরদটিকজর (বজগজন)/ উচমজন
সহকজরন/ মস্টিজরসকপজর/সজতাঁটিমনদজক্ষসরক-কজম-

     কসমউটিপজর অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ০৫
(পজতাঁচ) ৎ     ব সদররচ জ কসর অথবজ মরকডর
সকপজর/   ক্রয় সহকজরন অভর থগ্যনজকজরন/  অসফস

 সহকজরন কজম-  কসমউটিজর
মনদজক্ষসরক/  পসশক্ষণ সহকজরন/  সহসজবরক্ষণ

     সহকজরন পদদ অনশগ্যন ৬ (ছয়) ৎৎৎৎৎ ব সদরর
চজকসর।

34. সনপজরভজইজজর 

(ডজইসনব)

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম।
     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত সজতক

 সডগ্রেনসহ মকয়জরদটিকজর/  মকয়জরদটিকজর
(ডজইসনব)/   মকয়জরদটিকজর (বজগজন)/  উচমজন
সহকজরন/ মস্টিজরসকপজর/   সজটিমনদজক্ষসরক কজম
কসমউটিজ  র অপজদরটির/সহসজবরক্ষক/  ডজটিজ

     এসন অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ) 
ৎ     ব সদররচ জ কসর অথবজ মরকডর সকপজর/  ক্রয়

সহকজরন/ অভর থগ্যনজকজরন/   অসফস সহকজরন
কজম-  কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/  পসশক্ষণ
সহকজরন/      সহসজবরক্ষণ সহকজরন পদদ অনশগ্যন ৬
(ছয়) ৎ  ব সদররচ জ কসর ।

35. সনপজরভজইজজর 

(বজগজন)

............

....
 পদদজন্নসতর

 মজধগ্যদম
     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত সজতক

 সডগ্রেনসহ মকয়জরদটিকজর/  মকয়জরদটিকজর
(ডজইসনব)/   মকয়জরদটিকজর (বজগজন)/ উচমজন
সহকজরন/     পদদ অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ) ৎৎৎৎৎ ব সদরর

   চজকসর অথবজ মরকডর সকপজর/   ক্রয় সহকজরন
অভর থগ্যনজকজরন/   অসফস সহকজরন কজম-

 কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/  পসশক্ষণ সহকজরন/ 
      সহসজবরক্ষণ সহকজরন পদদ অনশগ্যন ৬ (ছয়) 

ৎ  ব সদররচ জ কসর ।
36. নজসর (পনরুষ-১, 

মসহলজ-১)

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

    সনকর ত মকজন ইনসস্টিসটিউটি হইদত নজসসরব
  সবষদরয় সডদপজমজ পজস।

37. সহকজরন গদবষণজ 

কমরকতর জ

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম।
 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক

সডসগ্রেসহ  সজতাঁটিমনদজক্ষসরক  কজম-কসমউটিজর

অপজদরটির/উচমজন  সহকজরন/ডজটিজ-এসন
    অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ)  বছদরর

    চজকসর অথবজ অসফস সহকজরন কজম-
 কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/   পসশক্ষণ সহকজরন /

  মরকডর সকপজর অভগ্যথরনজকজরন/বজদজটি
সহকজরন/  ক্রয় সহকজরন/   গ্রেনজগজর সহকজরন কজম

    কসমউটিজর অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ০৬
(ছয়)   বছদরর চজকসর
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

38. সহকজসর    

পকজশনজ কমরকতর জ

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম।
 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  সজতক

সডসগ্রেসহ  সজতাঁটিমনদজক্ষসরক  কজম-কসমউটিজর

অপজদরটির/উচমজন  সহকজরন/ডজটিজ-এসন
    অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ)  বছদরর

    চজকসর অথবজ অসফস সহকজরন কজম-
 কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/   পসশক্ষণ সহকজরন /

  মরকডর সকপজর অভগ্যথরনজকজরন/বজদজটি
সহকজরন/  ক্রয় সহকজরন/   গ্রেনজগজর সহকজরন কজম

    কসমউটিজর অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ০৬
(ছয়)  বছদরর চজকসর

39.  সহকজরন পসশক্ষণ 

কমরকতর জ

............

....
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম।
 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত সজতক 

সডসগ্রেসহ সজতাঁটিসলসপকজর-কজম-কসমউটিজর 

অপজদরটির/ কসমউটিজর অপজদরটির/ সসসনয়র 

ডজটিজ এসন অপজদরটির/সজতাঁটিমনদজক্ষসরক কজম-

কসমউটিজর অপজদরটির/উচমজন 

সহকজরন/ডজটিজ-     এসন অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ৫
(পজতাঁচ)     বছদরর চজকসর অথবজ অসফস সহকজরন
কজম-  কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/  পসশক্ষণ
সহকজরন/  মরকডর সকপজর/  ক্রয় সহকজরন/বজদজটি

 সহকজরন অভগ্যথরনজকজরন/   গ্রেনজগজর সহকজরন
      কজম কসমউটিজর অপজদরটির পদদ অনশগ্যন ০৬

(ছয়)  বছদরর চজকসর  ।
40. লগ্যজবগদয়জ 

ইনটিজকর

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

     সনকর ত মকজন ভজষজ ইনসস্টিসটিউটি হইদত সবসশ্লিষ্ট
  সবষদয় সডদপজমজ পজস।

41. শরনরচচর জ পসশক্ষক  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

    সনকর ত মকজন শজরনসরক সশক্ষজ ইনসস্টিসটিউটি
    হইদত সবসশ্লিষ্ট সবষদয় সজতক পজস।

42. সজতাঁটিসলসপকজর-
কজম-  কসমউটিজর
অপজদরটির

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

সরজসসর
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম।

The  Stenographers  &  Steno-typists
(Ministries,  Divisions  &  Attached
Departments)  Recruitment  Rules,
1978.

43. ফজমরজসসস্টি  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

সরজসসর

সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  ইনসস্টিসটিউটি  হইদত  ফজদমরসন

সবষদয় ০৩(সতন) ব সর মময়জদন সডদপজমজৎ ।
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

44. কগ্যজটিজলগজর  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

 পজথরন পজওয়জ
 নজ মগদল

সরজসসর
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

গ্রেনজগজর সহকজরন-কজম-মনদজক্ষসরক পদদ অনশগ্যন

০৫ (পজতাঁচ) বছদরর চজকসর।

সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনশগ্যন সদতনয়

মশণনর  সজতক বজ  সমমজদনর  সডগ্রেনসহ  মকজন

সনকর ত  ইনসস্টিসটিউটি  হইদত  গ্রেনজগজর  সবজজদন

সডদপজমজ।
45. সসসনয়র ডজটিজ এসন

অপজদরটির

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

 পজথরন পজওয়জ
 নজ মগদল

সরজসসর
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

ডরোটরো  একন্ট্রি  অপরোররটর  পরদ  অননধ্যন  ০৩

(কতন) ব সররর চরোককরৎ
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত: 

ক)  ককরোরনরো  সস্বীকক ত  কবশ্বকবদধ্যরোলয়  হইরত

সরোতক(সমরোন) বরো সমমরোরনর কডকগ্রিসহ ডরোটরো

একন্ট্রি পরদ অননধ্যন ০২  (দনই)  ব সররর চরোককরৎ
এবসং

খ)  তফকসল-২  এ  উকল্লিকখত  পরস্বীক্ষিরোয়

উতস্বীরর।
46.  অসডওসভসডও

অপজদরটির
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর ।
 পদদজন্নসতর

  মজধগ্যদম
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:
 অসডওসভসডও মটিকসনসশয়জন/মটিকসনসশয়জন

    মনটিওয়জকর পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ)  ৎৎৎৎৎব সদরর
চজকন সর।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত: 
(ক)     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনননগ্য

      সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন বজ মকজন সনকর ত

    ৎ  ইনসস্টিসটিউটি হইদত যন বজ তসড় বজ

    ইদলকট্রিসনক বজ ইদলকসট্রিক সবষদয় সডদপজমজ;

 এবব

(খ)      সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত অননগ্যন ০৩ (সতন)

ৎ     ব সদররচ জ কসরর অসভঙতজ থজসকদত হইদব  ।
47. কসমউটিজর 

অপজমরটির

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 পদদজন্নসতর
 মজধগ্যদম  ।

পদদজন্নসতদযজগগ্য

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:
  ডজটিজ এসন অপজদরটির/   অসফস সহকজরন কজম-
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 কসমউটিজর মনদজক্ষসরক/  পসশক্ষণ সহকজরন/ 
অভর থগ্যনজকজরন/  বজদজটি সহকজরন/  মরকডর

     সকপজর পদদ অনশগ্যন ৩ (সতন) ৎৎৎৎৎ ব সদরর
চজকন সর

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত: 
(ক)     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত সবজজন

     সবভজদগ সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন
(খ) তফসসল-     ২ এ উসল্লিসখত পরনক্ষজয়
উত্তনণর।

48. সহসজবরক্ষক  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 পদদজন্নসতর
 মজধগ্যদম  ।

পদদজন্নসতদযজগগ্য
  পজথরন পজওয়জ

  নজ মগদল
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত: 

কধ্যরোকশিয়রোর    পদদ অনশগ্যন ৩ (সতন) ৎৎৎৎৎ ব সদরর
চজকন সর
   অথবজ সহসজবরক্ষণ সহকজরন/  বজদজটি সহকজরন

   পদদ অননগ্যন ৪ (চজর) ৎ  ব সদররচ জ কন সর
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত: 

(ক)     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত বজসণজগ্য
     সবভজদগ সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন

(খ) বজবলজদদশ সসচবজলয় (কগ্যজডজর বসহভশর ত 

মগদজদটিড কমরকতর জ এবব নন-মগদজদটিড 

কমরচজরন) সনদয়জগ সবসধমজলজ, ২০১৪ এর 

তফসসল- ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয় 

উত্তনণর।
49.   কসমউটিজর লগ্যজব

ইনচজজর
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর ।
পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

 পজথরন পজওয়জ
 নজ মগদল

সরজসসর
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:
   কসমউটিজর লগ্যজব মটিকসনসশয়জন অথবজ
  লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব  মটিকসনসশয়জন পদদ অনশগ্যন

০৫ (পজতাঁচ) বছদরর চজকসর।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

 (ক)     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনননগ্য
      সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন বজ মকজন সনকর ত

    ৎ  ইনসস্টিসটিউটি হইদত যন বজ তসড় বজ
    ইদলকট্রিসনক বজ ইদলকসট্রিক সবষদয় সডদপজমজ;

 এবব
(খ)      সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত অননগ্যন ০৩ (সতন)
ৎ     ব সদররচ জ কসরর অসভঙতজ থজসকদত হইদব  ।
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

50.   লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব
ইনচজজর

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

 পজথরন পজওয়জ
 নজ মগদল

সরজসসর
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:
  লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব  মটিকসনসশয়জন অথবজ

   কসমউটিজর লগ্যজব মটিকসনসশয়জন পদদ  অনশগ্যন

০৫ (পজতাঁচ) বছদরর চজকসর।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক)     মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনননগ্য
      সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন বজ মকজন সনকর ত

    ৎ  ইনসস্টিসটিউটি হইদত যন বজ তসড় বজ
    ইদলকট্রিসনক বজ ইদলকসট্রিক সবষদয় সডদপজমজ;

 এবব
(খ)      সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত অননগ্যন ০৩ (সতন)
ৎ     ব সদররচ জ কসরর অসভঙতজ থজসকদত হইদব  ।

51. কজসসফজয়জর  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

গ্রেনজগজর সহকজরন-কজম-মনদজক্ষসরক পদদ অনশগ্যন

০৫ (পজতাঁচ) বছদরর চজকসর।

সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনশগ্যন সদতনয়

মশণনর  সজতক বজ  সমমজদনর  সডগ্রেনসহ  মকজন

সনকর ত  ইনসস্টিসটিউটি  হইদত  গ্রেনজগজর  সবজজদন

সডদপজমজ।
52.  উচমজন সহকজরন  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর ।
পদদজন্নসতর 

মজধগ্যদম, তদব 

পদদজন্নসতদযজগগ্য

পজথরন পজওয়জ 

নজ মগদল 

সরজসসর 

সনদয়জদগর 

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

গ্রেনজগজসরক সহকজরন কজম-কসমউপজর 

অপজদরটির , অসফস সহকজরন-কজম-

মনদজক্ষসরক, পসশক্ষণ সহকজরন, 

অভগ্যথরনজকজরন, মরকডর  সকপজর, বজদজটি 

সহকজরন, ক্রয় সহকজরন পদদ অনশগ্যন ০৩ 

(সতন) ব সদরর চজকসরৎ ।

সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনশগ্যন

সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন; 
53. মস্টিজরসকপজর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর ।
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

অসফস  সহকজরন-কজম-মনদজক্ষসরক,  সহকজরন
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

  নজ মগদল
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মস্টিজর  সকপজর,  অভগ্যথরনজকজরন,  পসশক্ষণ

সহকজরন,  মরকডর  সকপজর/বজদজটি  সহকজরন

পদদ অনশগ্যন ০৩ (সতন) ব সদরর চজকন রনৎ ।

সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনশগ্যন

সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেনসহ সবসশ্লিষ্ট সবষদয়

মট্রিড মকজসর পজস
54. কগ্যজসশয়জর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর ।
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পদদজন্নসতর মক্ষদত:

ক)  সহসজব  রক্ষণ  সহকজরন/বজদজটি  সহকজরন

পদদ অনশগ্যন ৩ (সতন) ব সদরর চজকন সর অথবজৎ
কগ্যজশ  সরকজর  পদদ  অননগ্যন  ০৭  (সজত)

ব সদরর  চজকসরসহ  কসমউটিজর  পসশক্ষণৎ
পজপ্ত।

(খ)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন  উচ

মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর;

(গ)  পসত  সমসনদটি  মনদজক্ষর  সলখদন  বজবলজয়

২০সটি  শব্দ  এবব  ইবদরজনদত  ২৮সটি  শদব্দর

গসত ; এবব

(ঘ)  কসমউটিজর  চজলজদনজর  দক্ষতজ  থজসকদত

হইদব।

সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

মকজন  সনকর ত  সবশ্বসবদগ্যজলয়  হইদত  বজসণজগ্য

সবভজদগ সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন।
55.  সজতাঁটিমনদজক্ষসরক

কজম-  কসমউটিজর
অপজদরটির

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

সরজসসর

সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

The  Stenographers  &  Steno-typists
(Ministries,  Divisions  &  Attached
Departments) Recruitment Rules, 1978.

56. মকয়জরদটিকজর  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

গ্রেনজগজসরক সহকজরন কজম-কসমউটিজর 

অপজদরটির , অসফস সহকজরন-কজম-
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

  নজ মগদল
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

কসমউটিজর মনদজক্ষসরক, পসশক্ষণ সহকজরন, 

অভগ্যথরনজকজরন, মরকডর  সকপজর, বজদজটি 

সহকজরন, ক্রয় সহকজরন, সহকজরন 

মস্টিজরসকপজর, সহসজবরক্ষণ সহকজরন পদদ 

অনশগ্যন ০৩ (সতন) ব সদরর চজকসরৎ ।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক)  মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনশগ্যন

সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন;

(খ)  সবসশ্লিষ্ট  কজদজ  ০৩  (সতন)  ব সদররৎ
বজস্তব অসভজতজ থজকদত হদব;

57. মকয়জরদটিকজর 

(ডজইসনব)

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

গ্রেনজগজসরক সহকজরন কজম-কসমউপজর 

অপজদরটির , অসফস সহকজরন-কজম- 

কসমউটিজর মনদজক্ষসরক, পসশক্ষণ সহকজরন, 

অভগ্যথরনজকজরন, মরকডর  সকপজর, বজদজটি 

সহকজরন, ক্রয় সহকজরন, সহকজরন 

মস্টিজরসকপজর, সহসজবরক্ষণ সহকজরন পদদ 

অনশগ্যন ০৩ (সতন) ব সদরর চজকসরৎ ।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক)  মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনশগ্যন

সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন;

(খ)  সবসশ্লিষ্ট  কজদজ  ০৩  (সতন)  ব সদররৎ
বজস্তব অসভজতজ থজকদত হদব;

58. মকয়জরদটিকজর 

(মমকজসনদকল)

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
অসডও-  সভসডও মটিকসনসশয়জন/  এসস
মটিকসনসশয়জন/  সলফটি মমকজসনকস/  মজনজদরটির
মটিকসনসশয়জন/  মটিকসনসশয়জন
(মনটিওয়জকর )/  পসরবহন মমকজসনক   পদদ অনশগ্যন

 ০৩ (সতন) ৎ   ব সদররচ জ কন সর
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

     মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত উচ মজধগ্যসমক
     পজসসহ সবসশ্লিষ্ট সবষদয় মট্রিড মকজসর পজস

 থজকদত হদব  ।
59. মকয়জরদটিকজর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম  ।
 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

গ্রেনজগজসরক সহকজরন কজম-কসমউপজর 
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

(বজগজন) পদদজন্নসতদযজগগ্য
  পজথরন পজওয়জ

  নজ মগদল
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

অপজদরটির , অসফস সহকজরন-কজম-

মনদজক্ষসরক, পসশক্ষণ সহকজরন, 

অভগ্যথরনজকজরন, মরকডর  সকপজর, বজদজটি 

সহকজরন, ক্রয় সহকজরন, সহকজরন 

মস্টিজরসকপজর, সহসজবরক্ষণ সহকজরন/মজসল পদদ 

অনশগ্যন ০৫ (পজতাঁচ) ব সদরর চজকসরৎ ।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক)  মকজন সনকর ত সবশ্বসবদগ্যজলয় হইদত অনশগ্যন

সজতক বজ সমমজদনর সডগ্রেন;

(খ)  সবসশ্লিষ্ট  কজদজ  ০৩  (সতন)  ব সদররৎ

বজস্তব অসভজতজ থজকদত হদব;
60. ইদলকসট্রিসশয়জন  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
       মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল

    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ
 মজনজদরটির অপজদরটির/সলফটি

অপজদরটির/  পজম অপজদরটির/  সহকজরন এসস
মটিকসনসশয়জন/   সহকজরন ইদলকসট্রিসশয়জন পদদ

  অনশগ্যন ০৭ (সজত) ৎ   ব সদররচ জ কন সর
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
     সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
61. ডজটিজ এসন 

অপজদরটির

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

The Computer Personnel (Government
and  Local  Authorities)  Recruitment
Rules, 2019 অননযজয়ন।

62. ইমজম  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর । সরজসসর

সনদয়জদগর
মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  ফজসজল
পজশ।  পসবত  মকজরআদন  হজদফজগণদক
অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।

63. কজযর সহকজরন  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
  মজধগ্যদম তদব

 পদদজন্নসতর
  মযজগগ্য পজথরন নজ
  পজওয়জ মগদল
 সরজসসর

পদদজন্নসতর মক্ষদত:

(ক) অসফস সহজয়ক, পসরচ্ছেন্নতজ কমরন,  কজস
এদটিনদডন, বনটি সটির জর, মজলন, সনরজপত্তজ পহরন
পদদ অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ) ব সদরর চজকন সরৎ ;
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

 সনদয়জদগর
মজধগ্যদম (খ)  কসমউটিজর বগ্যবহজসরক পরনক্ষজয় উত্তনণর

হইদত হইদব।
সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক) মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত উচ মজধগ্যসমক
সজসটির সফদকটি পরনক্ষজয় উত্তনণর;
(খ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর
তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়
উত্তনণর।

64. সহকজরন মস্টিজর 

সকপজর

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
(ক)       মকজন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক

    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
  উত্তনণরসহ অসফস সহজয়ক,  দপ্তসর,  কজস

এদটিনদডন,   মডসপজচ রজইডজর,  ডন সপদকসটিব
 মমসশন (ফদটিজকসপ) অপজদরটির,  সবদনজদন কক্ষ

এদটিনদডন,    মখলজধনলজ এদটিনদডন পদদ
  অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কন সর ।

(খ)     কসমউটিজর বগ্যবহজসরক পরনক্ষজয় উত্তনণর
 হদত হদব  ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

     মকজন সনকর ত মবজডর হইদত উচ মজধগ্যসমক

    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর।
65.   অসফস সহকজরন

কজম-  কসমউটিজর
মনদজক্ষসরক

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর । (ক)  ৩০%

পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম; এবব
(খ)  ৭০%

সরজসরসি
সনদয়জদগর
মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

(ক)  ফদটিজকসপ  অপজদরটির,  মডসপগ্যজচ
রজইডজর,  দপ্তরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৩  (সতন)

ব সর  চজকসর  বজ  অসফস  সহজয়কৎ ,  কজশ
এদটিনদডন,  সনরজপত্তজ  পহরন,  মজলন,
পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন,  বনক  সটির জর,  ডজইসনব  বয়,

পসরবহন  সহকজরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৫  (পজতাঁচ)

ব সদরর  চজকসরৎ ;

(খ)  মকজন  সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(গ)  পসত  সমসনদটি  মনদজক্ষর  সলখদন  বজবলজয়
২০সটি  শব্দ  এবব  ইবদরজনদত  ২৮সটি  শদব্দর
গসত ; এবব
(ঘ)  কসমউটিজর  চজলজদনজর  দক্ষতজ  থজসকদত
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

হইদব।
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(খ)  কসমউটিজদর পসশক্ষণপজপ্ত হইদত হইদব;

এবব
(গ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর
তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়
উত্তনণর।

66.  সহসজবরক্ষণ
সহকজরন

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পদদজন্নসতর মক্ষদত:

(ক)  কগ্যজশ  সরকজর  পদদ  অনশগ্যন  ৫  (পজতাঁচ)
ব সদরর চজকসরৎ ;

(খ)  কসমউটিজর বগ্যবহজসরক পরনক্ষজয় উত্তনণর
হইদত হইদব।
সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক)  মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  বজসণজগ্য
সবভজদগ উচ মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(খ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর
তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়
উত্তনণর।

67.  গ্রেনজগজর সহকজরন-
কজম-  কসমউটিজর
মনদজক্ষসরক

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পদদজন্নসতর মক্ষদত:

(ক)  ফদটিজকসপ  অপজদরটির,  মডসপগ্যজচ
রজইডজর,  দপ্তরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৩  (সতন)
ব সর চজকসর বজ অসফস সহজয়কৎ ,বনক সটির জর,
কজশ  এদটিনদডন,  সনরজপত্তজ  পহরন,  মজলন,
পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন,  ডজইসনব  বয়,  পসরবহন
সহকজরন   পদদ  অনশগ্যন  ০৫  (পজতাঁচ)  ব সদররৎ
চজকসর
(খ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর
তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়
উত্তনণর।
সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক) মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত উচ মজধগ্যসমক

সজসটির সফদকটি পরনক্ষজয় উত্তনণর;

(খ)  কসমউটিজর বগ্যবহজসরক পরনক্ষজয় উত্তনণর

হইদত হইদব।

68.  পসশক্ষণ সহকজরন  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

(ক)  ফদটিজকসপ  অপজদরটির,  মডসপগ্যজচ
রজইডজর,  দপ্তরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৩  (সতন)
ব সর  চজকসর  বজ  অসফস  সহজয়কৎ ,  কজশ
এদটিনদডন,  সনরজপত্তজ  পহরন,  মজলন,
পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন,  বনক  সটির জর,  ডজইসনব  বয়,
পসরবহন  সহকজরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৫  (পজতাঁচ)
ব সদরর  চজকসরৎ ;

(খ)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(গ)  পসত  সমসনদটি  মনদজক্ষর  সলখদন  বজবলজয়
২০সটি  শব্দ  এবব  ইবদরজনদত  ২৮সটি  শদব্দর
গসত ; এবব
(ঘ)  কসমউটিজর  চজলজদনজর  দক্ষতজ  থজসকদত
হইদব।
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(খ) কসমউটিজদর পসশক্ষণপজপ্ত হইদত হইদব;
এবব
(গ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর
তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

উত্তনণর।
69. মরকডর  সকপজর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

 পজথরঅ পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

(ক)  ফদটিজকসপ  অপজদরটির,  মডসপগ্যজচ
রজইডজর,  দপ্তরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৩  (সতন)
ব সর  চজকসর  বজ  অসফস  সহজয়কৎ ,  কজশ
এদটিনদডন,  সনরজপত্তজ  পহরন,  মজলন,
পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন,  বনক  সটির জর,  ডজইসনব  বয়,
পসরবহন  সহকজরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৫  (পজতাঁচ)
ব সদরর  চজকসরৎ ;

(খ)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(গ)  পসত  সমসনদটি  মনদজক্ষর  সলখদন  বজবলজয়
২০সটি  শব্দ  এবব  ইবদরজনদত  ২৮সটি  শদব্দর
গসত ; এবব
(ঘ)  কসমউটিজর  চজলজদনজর  দক্ষতজ  থজসকদত
হইদব।
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(খ) কসমউটিজদর পসশক্ষণপজপ্ত হইদত হইদব;
এবব
(গ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত

মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড

কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর

তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
70. বজদজটি সহকজরন   অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজ ন্ন সতর

মজধগ্যদম  ।
পদদজ ন্ন সত দযজ

  গগ্য পজথরন
  পজওয়জ নজ

 মগদল সরজসসর
 সন দয়জ দগর

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

(ক)  ফদটিজকসপ  অপজদরটির,  মডসপগ্যজচ
রজইডজর,  দপ্তরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৩  (সতন)
ব সর  চজকসর  বজ  অসফস  সহজয়কৎ ,  কজশ
এদটিনদডন,  সনরজপত্তজ  পহরন,  মজলন,
পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন,  বনক  সটির জর,  ডজইসনব  বয়,
পসরবহন  সহকজরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৫  (পজতাঁচ)
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

ব সদরর  চজকসরৎ ;
(খ)  মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(গ)  পসত সমসনদটি মনদজক্ষর সলখদন বজবলজয় ২০সটি
শব্দ এবব ইবদরজনদত ২৮সটি শদব্দর গসত ; এবব
(ঘ) কসমউটিজর চজলজদনজর দক্ষতজ থজসকদত হইদব।
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(খ)  কসমউটিজদর  পসশক্ষণপজপ্ত  হইদত  হইদব;
এবব
(গ)  বজবলজদদশ  সসচবজলয়  (কগ্যজডজর  বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
কমরচজরন) সনদয়জগ সবসধমজলজ, ২০১৪ এর তফসসল-
৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয় উত্তনণর।

71. ক্রয় সহকজরন  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম  ।
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

(ক)  ফদটিজকসপ  অপজদরটির,  মডসপগ্যজচ
রজইডজর,  দপ্তরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৩  (সতন)
ব সর  চজকসর  বজ  অসফস  সহজয়কৎ ,  কজশ
এদটিনদডন,  সনরজপত্তজ  পহরন,  মজলন,
পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন,  বনক  সটির জর,  ডজইসনব  বয়,
পসরবহন  সহকজরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৫  (পজতাঁচ)
ব সদরর  চজকসরৎ ;

(খ)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(গ)  পসত  সমসনদটি  মনদজক্ষর  সলখদন  বজবলজয়
২০সটি  শব্দ  এবব  ইবদরজনদত  ২৮সটি  শদব্দর
গসত ; এবব
(ঘ)  কসমউটিজর  চজলজদনজর  দক্ষতজ  থজসকদত
হইদব।
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

(খ) কসমউটিজদর পসশক্ষণপজপ্ত হইদত হইদব;
এবব
(গ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর
তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়
উত্তনণর।

72.  অভগ্যথরনজকজরন  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম   । তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)  ফদটিজকসপ  অপজদরটির,  মডসপগ্যজচ
রজইডজর,  দপ্তরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৩  (সতন)
ব সর  চজকসর  বজ  অসফস  সহজয়কৎ ,  কজশ
এদটিনদডন,  সনরজপত্তজ  পহরন,  মজলন,
পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন,  বনক  সটির জর,  ডজইসনব  বয়,
পসরবহন  সহকজরন  পদদ  অনশগ্যন  ০৫  (পজতাঁচ)
ব সদরর  চজকসরৎ ;

(খ)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন  উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(গ)  পসত  সমসনদটি  মনদজক্ষর  সলখদন  বজবলজয়
২০সটি  শব্দ  এবব  ইবদরজনদত  ২৮সটি  শদব্দর
গসত ; এবব
(ঘ)  কসমউটিজর  চজলজদনজর  দক্ষতজ  থজসকদত
হইদব।
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন উচ
মজধগ্যসমক সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর;
(খ) কসমউটিজদর পসশক্ষণপজপ্ত হইদত হইদব;
এবব
(গ)  বজবলজদদশ সসচবজলয়  (কগ্যজডজর বসহভশর ত
মগদজদটিড  কমরকতর জ  এবব  নন-মগদজদটিড
কমরচজরন)  সনদয়জগ  সবসধমজলজ,  ২০১৪  এর
তফসসল-  ৩ ও ৪ অননযজয়ন গরহনত পরনক্ষজয়
উত্তনণর।

73.   কসমউটিজর লগ্যজব
মটিকসনসশয়জন

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত সবজজন
     সবভজদগ মজধগ্যসমক সন ল সজসটির সফদকটি বজ

  সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর।
(খ)      সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজসসহ
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

    কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হদব।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
74.   লগ্যজবগদয়জ লগ্যজব

মটিকসনসশয়জন
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজন সনকর ত মবজডর হইদত সবজজন
    সবভজদগ মজধগ্যসমক সন ল সজসটির সফদকটি বজ

    সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ মকজন সনকর ত
    ৎ  ইনসস্টিসটিউটি হইদত যন বজ তসড় বজ
    ইদলকট্রিসনক বজ ইদলকসট্রিক সবষদয় সডদপজমজ;

 এবব
(খ)      সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত অননগ্যন ০৩ (সতন)
ৎ     ব সদররচ জ কসরর অসভঙতজ থজসকদত হইদব।

75.  অসডওসভসডও
মটিকসনসশয়জন

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত সডদপজমজ পজসসহ

    কসমউটিজর পসশক্ষণ পজপ্ত হইদত হদব।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
76.  এসস মটিকসশয়জন  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম   । তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
       মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল

    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ
  সহকজরন এসস মটিকসনসশয়জন,  সহকজরন

    ইদলসকসশয়জন পদদ অননগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)
ৎ  ব সদররচ জ কসর  ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত: 
(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক

    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত সডদপজমজ পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
77.  সলফটি মমকজসনকস  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম   । তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
       মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল

    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ
 মজনজদরটির অপজদরটির/সলফটি

অপজদরটির/     পজম অপজদরটির পদদ অননগ্যন ০৫
(পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কসর  ।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত: 
(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক

     সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর/সডদপজমজ
পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
78.  মজনজদরটির

মটিকসনসশয়জন
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম   । তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
       মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল

    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ
 মজনজদরটির অপজদরটির/সলফটি

অপজদরটির/     পজম অপজদরটির পদদ অননগ্যন ০৫
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কসর  ।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
     সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর/সডদপজমজ
পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।

79.  মটিকসনসশয়জন
(মনটিওয়জকর )

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজন সনকর ত মবজডর হইদত সবজজন
    সবভজদগ মজধগ্যসমক সন ল সজসটির সফদকটি বজ

    সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ মকজন সনকর ত
    ৎ  ইনসস্টিসটিউটি হইদত যন বজ তসড় বজ
    ইদলকট্রিসনক বজ ইদলকসট্রিক সবষদয় সডদপজমজ;

 এবব
(খ)      সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত অননগ্যন ০৩ (সতন)
ৎ     ব সদররচ জ কসরর অসভঙতজ থজসকদত হইদব।

80. পজমজর  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম   । তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
সনদয়জদগর

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
(ক)       মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক

    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
  উত্তনণরসহ মসসনটিজসর সমসস,   কজদপরনজর পদদ

  অনশগ্যন ৫ (পজতাঁচ) ৎ  ব সদররচ জ কন সর ।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।

  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:
(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক

     সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়
উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর/সডদপজমজ
পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
81. গজসড়চজলক  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
The  Gazetted  and  No-Gazetted  Staff  (Government
Transport  Directorate)  Recruitment  Rules,  1984
অননযজয়ন।

82. পসরবহন মমকজসনক  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:
       মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল

    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ
     পসরবহন সহকজরন পদদ অননগ্যন ০৫ (পজতাঁচ)

ৎ  ব সদররচ জ কসর  ।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

 (ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর;
(খ)     সবসশ্লিষ্ট সবষদয় মট্রিড মকজসর/সডদপজমজ
পজস।

83. মজনজদরটির 

অপজদরটির

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন
   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।

84.  সলফটি অপজদরটির  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
85. পজম অপজদরটির  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর ।
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
86.  ফদটিজকসপ

অপজদরটির
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
 পদদজন্নসতর

  মযজগগ্য পজথরন নজ
  পজওয়জ মগদল
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

অসফস  সহজয়ক/পসরবহন  সহকজরন/কজস

এদটিনদডন/  ডজইসনব বয়/বনক সটির জর/সনরজপত্তজ

পহরন/  মজলন/  পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন  পদদ  অনশগ্যন

০৩ (সতন) ব সদরর চজকসরৎ ।

সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

(ক)  মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন

মজধগ্যসমক  সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর

পরনক্ষজয় উত্তনণর; এবব

(খ)  ফদটিজকসপ  মমসশন  চজলনজর  অসভজতজ

থজসকদত হইদব।
87. কগ্যজশ সরকজর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
পদদজন্নসতদযজগগ্য

  পজথরন পজওয়জ
  নজ মগদল

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

 পদদজন্নসতর মক্ষদত:

অসফস  সহজয়ক/কজস  এদটিনদডন/বনক

সটির জর/সনরজপত্তজ পহরন/ মজলন/পসরচ্ছেন্নতজ কমরন

পদদ অনশগ্যন ০৩ (সতন) ব সদরর চজকসরৎ ।
  সরজসসর সনদয়জদগর মক্ষদত:

     মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত বজসণজগ্য সবভজদগ
     মজধগ্যসমক সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর
 পরনক্ষজয় উত্তনণর।

88.  সহকজরন এসস 

মটিকসনসশয়জন

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
89. সহকজরন 

ইদলকসট্রিসশয়জন

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর ।

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
    সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
90. বজবনসচর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,  তদব
 পদদজন্নসতর

  মযজগগ্য পজথরন নজ
  পজওয়জ মগদল
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

সহকজরন  বজবনসচর  পদদ  অনশগ্যন  ০৫(পজতাঁচ)  ব সদররৎ

চজকসর।

সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

অনশগ্যন অষ্টম মশণন বজ জনসনয়র সন ল সজসটির সফদকটি

(মজ এস সস) বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর এবব

মকজন খগ্যজতনজমজ  সবসজ  অথবজ  মকজন মবসরকজসর

পসতষজদন বজ  মহজদটিল বজ  মরদস্তজতাঁরজয় রজন্নজর  কজদজ

অনশগ্যন  ০৫(পজতাঁচ)  ব সদরর  বজস্তব  অসভজতজৎ
থজসকদত হইদব।

91. দপ্তরন  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 পদদজন্নসতর
মজধগ্যদম,  তদব

 পদদজন্নসতর
  মযজগগ্য পজথরন নজ
  পজওয়জ মগদল
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম

 পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

অসফস  সহজয়ক/পসরবহন  সহকজরন/কজস

এদটিনদডন/  বনক  সটির জর/সনরজপত্তজ  পহরন/

মজলন/পসরচ্ছেন্নতজ কমরন পদদ অনশগ্যন ০৩ (সতন)

ব সদরর চজকন রনৎ
সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

 মকজন সনকর ত মবজডর  হইদত অনশগ্যন মজধগ্যসমক 

সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় 

উত্তনণর;

92.  মডসপগ্যজচ রজইডজর  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

পদদজন্নসতর

মজধগ্যদম,তদব

পদদজন্নসতদযজগগ্য

পজথরন  পজওয়জ

নজ  মগদল

পরদরোন্নকতর কক্ষিরত:

(ক)  অসফস সহজয়ক/পসরবহন সহকজরন/কজস

এদটিনদডন/  ডজইসনব বয়/বনক সটির জর/সনরজপত্তজ

পহরন/  মজলন/  পসরচ্ছেন্নতজ  কমরন  পদদ  অনশগ্যন

০৩ (সতন) ব সদরর চজকন রনৎ
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

সরজসসর

সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(খ)  মমজটির  সজইদকল  চজলনজর  দবধ

লজইদসনসহ  মকজন  সনকর সতপজপ্ত মবজডর  হইদত

মজধগ্যসমক  সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর

পরনক্ষজয় উত্তনণর।

সররোসকর কনরয়রোরগর কক্ষিরত:

মমজটির  সজইদকল  চজলনজর  দবধ  লজইদসনসহ

মকজন সনকর সতপজপ্ত মবজডর  হইদত মজধগ্যসমক সন ল

সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর। 
93.  অসফস সহজয়ক  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  মজধগ্যসমক

সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়

সদতনয় সবভজদগ উত্তনণর।
94.  কজস এদটিনদডন  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  মজধগ্যসমক

সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়

উত্তনণর। পদজকর ও সজইড পদজকর চজলজদনজর

অসভজতজসহ  কসমউটিজর  চজলনজয়  দক্ষতজ

থজসকদত হইদব।
95. মসসনটিজসর সমসস  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
     সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
96. কজমপরনজর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)      মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক
     সন ল সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয়

উত্তনণর।
(খ)     সবসশ্লিষ্ট মক্ষদত মট্রিড মকজসর পজস।
(গ)    সবসশ্লিষ্ট সবষদয় অসভজজসমন্ন

   পজথরনগণদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
97.  বনক সটির জর  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

     মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল
    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর।

98.  সনরজপত্তজ পহরন  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

     মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল
    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর।

মসনজবজসহনন  বজ  আনসজর  বজ  অবসরপজপ্ত
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

সদসগ্যদক অগ্রেজসধকজর মদওয়জ হইদব।
99. মজসল  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

     মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল
    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর।

রক্ষণজদবক্ষণ ও পসরচযরজর কজদজর অসভজতজ

থজসকদত হইদব।
100.  পসরচ্ছেন্নতজ কমরন  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

     মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল
    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণর।

101.  সহকজরন বজবনসচর  অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

অনশগ্যন  অষ্টম  মশণন  বজ  জনসনয়র  সন ল

সজসটির সফদকটি  (মজএসসস)  বজ  সমমজদনর

পরনক্ষজয় উত্তনণর।  মকজন খগ্যজতনজমজ  সবসজ  বজ

মহজদটিল অথবজ মকজন মবসরকজসর পতষজন বজ

মরদস্তজতাঁরজয়  রজন্নজর  কজদজ  অনশগ্যন  ০৩(সতন)

ব সদরর অসভজতজ থজসকদত হইদবৎ ।
102.পসরবহন সহকজরন  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

     মকজদন সনকর ত মবজডর হইদত মজধগ্যসমক সন ল
    সজসটির সফদকটি বজ সমমজদনর পরনক্ষজয় উত্তনণরসহ

    অদটিজদমজবজইল ওয়জকর শদপ অনশগ্যন ০৩ (সতন)
ৎ     ব সদররক জ দজর অসভজতজ থজসকদত হইদব

103.   সবদনজদন কক্ষ
এদটিনদডন

 অনশগ্যন ৩০
ৎৎৎব সর

 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

(ক)  মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন

মজধগ্যসমক  সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর

পরনক্ষজয়  সদতনয়  সবভজদগ  উত্তনণর  অথবজ

সমমজদনর মগ্রেড পদয়ন; এবব

(খ)  মটিসলসভশন,  সভসসআর,  সভসডও

কগ্যজদমরজ, পদজকর, সজইড পদজকর চজলজদনজর

বজস্তব অসভজতজ থজসকদত হইদব।
104.  মখলজধনলজ

এদটিনদডন
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  মজধগ্যসমক

সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়

উত্তনণর।  ক্রনড়জ  মক্ষদত  অসভজতজ  থজসকদত

হইদব।
105.  ডজইসনব বয়  অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  মজধগ্যসমক

সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়

উত্তনণর।  মকজন  মহজদটিল  বজ  কগ্যজদফদটিসরয়জয়

অনশগ্যন  ০৩(সতন)  ব সদরর  চজকসররৎ
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ক্র: 
নব

 পদদর নজম সরসজসর
সনদয়জদগর

মক্ষদত
বয়সসনমজ

 সনদয়জগ পদ্ধসত  পদয়জজননয় মযজগগ্যতজ

(১) (২) (৩) (৪) (৫)

অসভজতজ থজসকদত হইদব।
106.   অসফস সহজয়ক

(  চন সক্ত সভসত্তক)
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  মজধগ্যসমক

সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়

সদতনয় সবভজদগ উত্তনণর।
107.   কজস এদটিনদডন

(  চন সক্ত সভসত্তক)
 অনশগ্যন ৩০

ৎৎৎব সর
 সরজসসর
 সনদয়জদগর

মজধগ্যদম।

মকজন  সনকর ত  মবজডর  হইদত  অনশগ্যন  মজধগ্যসমক

সন ল  সজসটির সফদকটি  বজ  সমমজদনর  পরনক্ষজয়

উত্তনণর। পদজকর ও সজইড পদজকর চজলজদনজর

অসভজতজসহ  কসমউটিজর  চজলনজয়  দক্ষতজ

থজসকদত হইদব।

 রজষ্ট্রপসতর আদদশক্রদম,

( …………... )
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