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                 ২০১৯-২০২০ 

১৪.                

 

১. মভন  মবনঃ 
 

রুকল্প (Vision)  :                                   ।  
  

মবরক্ষ্য (Mission)  : কামযগময জ্ঞান র্জন এফং তথ্য  যমাগাযমাগ প্রযুমি ব্যফাযযয ভাধ্যযভ যু   যমাগী প্রযকৌরী ততযী কযা। 

২. প্রমতশ্রুত যফামূঃ 
 

২.১ (ক) ছাত্র-ছাত্রীযদয মক্ষ্া মফলয়ক যফা : 

 

ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

 

 

মফ. এম আন 

যেক্সোআর 

আমিমনয়ামযং, 

যরযবর-১ এ 

বমতজ। 

বমতজ মফজ্ঞমপ্ত ফস্ত্র মধদপ্তয  ত্র 

কযরযর্য যয়ব াআে, যনাটি যফার্ জ, 

র্াতীয় মত্রকা  টিমব চ্যাযনযর প্রচ্ায 

কযা য়।  

                                    

 )                                                      

              । 

 )                                                    । 

 

এ.এভ.এ এয 

ভাধ্যযভ মনধ জামযত 

মপ র্ভা মদযয় 

বমতজয প্রযফ ত্র 

ংগ্র কযা মাযফ। 

বমতজ যীক্ষ্ায 

মফজ্ঞমপ্ত 

যভাতাযফক 

যকমিয় বমতজ কমভটি ( ফস্ত্র 

মধদপ্তযযয ভামযচ্ারক 

ভযাদয় অফায়ক ংমিষ্ট 

কযরর্ গুযরায ধ্যক্ষ্গণ 

দস্য, ভন্ত্রণারয়  বুযেক্স এয 

প্রমতমনমধগণ দস্য এফং ফস্ত্র 

মধদপ্তযযয উ-মযচ্ারক, 

দস্য মচ্ফ) । 

২.                                               

                   । 

 )            ,        ,            ,                   

                                                            

   । 

 )                                                  

          ১৬২২২      SMS          । 

ঐ ঐ              

৩.        

      

                 -            ।           i) মুমিযমাদ্ধায ন্তাযনয যক্ষ্যত্র- মুমিযুদ্ধ মফলয়ক ভন্ত্রণারয় যত 

প্রদত্ত নদ যত্রয মূর কম প্রদ জন পূফ জক যম প্রমতষ্ঠাযনয বমতজ যত আচ্ছুক 

য প্রমতষ্ঠাযনয প্রধান কর্তজক তযাময়ত কযয র্ভা মদযত যফ। 

          ii) মুমিযমাদ্ধায ন্তাযনয ন্তান যক্ষ্যত্র - ফমণ জত নদত্র ছাড়া 

মুমিযমাদ্ধায ন্তাযনয ন্তান মাযফ ংমিষ্ট আউমনয়ন মযলযদয 

যচ্য়াযম্যান, যৌযবা, মটি কযযাযযযনয কাউমিরয/যভয়য কর্তজক 

প্রদত্ত মূর নদত্র। 

         iii) উ-র্াতীয় প্রাথীয যক্ষ্যত্র- যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান, খাগড়াছমড়, 

াফ জতয যর্রায যক্ষ্যত্র ংমিষ্ট যার্ায/ যর্রা প্রাযকয  ন্যান্য যর্রায 

ঐ ঐ    ,          । 
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ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যক্ষ্যত্র ংমিষ্ট যর্রায যর্রা প্রাযকয মনকে যত উ-র্াতীয় 

নদযত্রয মূর কম র্ভা মদযত যফ।  

 

ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

৪.              

         

 )                 ও           - 

৬০,       - ৬০,       - ৬০,        - 

২০।  

 )                    ও    

                               

                । 

 )       ১০০           ,      

         ২,     ৪        

Options       । 

ঘ)                  ০.৫০ (   

         )             । 

MCQ                            OMR     ও       

           । 

ঐ            ১ 

ঘ   ২০      । 

         (   ) 

৫. বমতজ যীক্ষ্ায  

পরাপর প্রকা 

বমতজ যীক্ষ্ায পরাপর ফস্ত্র মধদপ্তয এফং 

ত্র কযরযর্য যয়ব াআযে  যনাটি জ 

যফার্ জ এ ায়া মাযফ এফং বমতজ যমাগ্য 

ছাত্রছাত্রীযদযযক এএভএ এয ভাধ্যযভ তা 

র্ামনযয় যদয়া যফ। 

প্রাথী মনফ জাচ্ন  পরাপর প্রণয়নঃ 

বমতজ যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত নম্বযযয াযথ এ.এ.ম ফা ভভাযনয যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত 

মর্মএ এয ৮ গুন  এআচ্.এ.ম ফা ভভাযনয যীক্ষ্ায় প্রাপ্ত মর্মএ এয 

১২ গুন যমাগ কযা যফ এফং পূফ জফতী াযর এআচ্এম যীক্ষ্ায় উত্তীণ জ 

মক্ষ্াথীযদয যভাে নম্বয যথযক ২ নম্বয কতজন কযয যকিীয়বাযফ যভধা 

তামরকা মনধ জাযণ কযা যফ। প্রাথীয যভধা  ছযন্দয ক্রভ নুমায়ী বমতজয 

র্ন্য মনফ জামচ্ত প্রাথীযদয যভধাতামরকা কযরযর্ প্রকা কযা যফ। অন 

শূণ্য থাকা াযযক্ষ্ কযরর্ মবমত্তক যক্ষ্াভান দামরকা প্রকা কযা যফ 

এফং বমতজকৃত ছাত্র-ছাত্রীযদয যভধা  ছযন্দয ক্রভ নুমায়ী কযরর্ 

মযফতজযনয সুযমাগ থাকযফ। 

ঐ বমতজ কাম জক্রভ 

প্রায় ১ (এক) 

ভা চ্যর। 

বমতজ কমভটি 

৬. মফবাগ ফন্টন বমতজয ভয় অযফদনকাযীয ছন্দ  

যভধায মবমত্তযত মফবাগ (আয়জান, যপমিক, 

যয়ে প্রয, এযাাযযর) ফন্টন কযা য়। 

বমতজয ভয় মফবাগ ছযন্দয অযফদন যনয়া য়  বমতজয কাম জক্রভ যযল 

প্রাপ্ত মফবাগ র্ানাযনা য়। 

মফনামূযল্য বমতজ ম্পূন্ন 

য়ায য। 

ধ্যক্ষ্, ত্র প্রমতষ্ঠান। 

৭. যযমর্যেন ২ (দুআ) কম াযাে জ াআযর্য ছমফ  

বমতজকৃত ছাত্র-ছাত্রীযদযযক মফশ্বমফদ্যারয় 

মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত যযমর্যেন পযভ। বমতজয ভয় যনয়া 

য়। 

মফশ্বমফদ্যারয় 

কর্তজক মনধ জামযত 

যযমর্োয, ত্র প্রমতষ্ঠান। 
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ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কর্তজক প্রদত্ত যযমর্যেন পযভ পূযণ পূফ জক 

যযমর্যেন কাম জক্রভ ম্পন্ন কযা য়। 

ভয়। 

৮. মযচ্য় ত্র ত্র কযরযর্য ছাত্র-ছাত্রীযদযযক নাি 

কযায র্ন্য মযচ্য়ত্র প্রদান কযা য়। 

ছাত্র-ছাত্রীযা ১(এক) কম যমঙ্গন ষ্টযাম্প াআর্ ছমফ প্রদান পূফ জক প্রমতষ্ঠান 

প্রধান কর্তজক স্বাক্ষ্মযত মযচ্য়ত্র  যদয়া য়। 

ঐ ১ (এক) প্তা যকা জ যকা- মর্যনেয, ত্র 

প্রমতষ্ঠান। 

৯.         

      

             -            , 

       ও                         

                 । 

           ও     ।           

  ও     । 

                          , 

          । 

১০. রাআযিযী কার্ জ রাআযিযী যথযক ফআ যনয়ায র্ন্য রাআযিযী 

কার্ জ যদয়া য়। 

ছাত্র-ছাত্রীযদয যথযক ১ (এক) কম যমঙ্গন ষ্টযাম্প াআর্ ছমফ যনয়া য়।  ঐ ঐ রাআযিযীয়ান, ত্র প্রমতষ্ঠান। 

১১. াঠদান মফশ্বমফদ্যারযয়য াঠ্যক্রভ নুমায়ী রুটিন 

ততযী কযয তামিক  ব্যফামযক 

মফলযয় আংযযমর্ ভাধ্যযভ াঠদান কযা 

য়। 

মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত াঠ্যক্রভ  প্রনীত ক্লা রুটিন ছাত্র-

ছাত্রীযদযযক যদয়া য়। 

াঠ্যক্রযভয মূল্য 

বমতজয ভয় 

যনয়া য় এফং 

ক্লা রুটিন 

মফনামূযল্য যদয়া 

য়। 

াঠদান ১৫ 

(যনযযা) প্তা 

চ্যর। 

মক্ষ্কগণঃ- ত্র 

প্রমতষ্ঠাযনয মক্ষ্কগণ 

 মফমবন্ন মফশ্বমফদ্যারয় 

যত অগত মক্ষ্কবৃন্দ। 

১২.                                    

                              

                 । 

                                   ও              

                                ।  

             

       ।  

         ১  

        

            

  । 

   ,          । 

১৩. এমিপযভ ামর্যা, ধাযাফামক মূল্যায়ন  

ব্যফামযক যীক্ষ্ায় যন্তাল র্নক 

পরাপযরয াযযক্ষ্ এমিপযভ পূযণ 

কযযত যদয়া য়। 

২ (দুআ) কম াযাে জ াআযর্য ছমফ (তযাময়ত ছাড়া)  

মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত এমন্টপযভ। 

মফশ্বমফদ্যারয় 

কর্তজক মনধ জামযত 

মপ। 

১ (এক) প্তা যযমর্োয  মাফযক্ষ্ণ 

কভ জকতজা - ত্র প্রমতষ্ঠান। 

১৪. প্রযফত্র ছাত্র-ছাত্রীযদযযক প্রমত যফ জয চূড়ান্ত 

যীক্ষ্ায় ং গ্রযণয র্ন্য প্রযফত্র 

যদয়া য়। 

মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত প্রযফত্র প্রদান। মফনামূযল্য যীক্ষ্া রুরু 

য়ায এক 

প্তা পূযফ জ 

যযমর্োযাখা, ত্র 

প্রমতষ্ঠান। 

১৫. যীক্ষ্া গ্রণ 

 পরাপর 

প্রকা।  

 )                        

                             ২  

                               

              তা ছাত্রছাত্রীযদয 

 )                                    ও        

            । 

খ) চূড়ান্ত যীক্ষ্ায় মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত    ও            

       । 

এমিপযভ 

পূযযণয ভয় 

যীক্ষ্ায মপ 

যনয়া য়। 

ক) ধাযাফামক 

যীক্ষ্া ২ (দুআ) 

টি ২ প্তাযয 

ভযধ্য  ফ জ 

যকি প্রধান (ধ্যক্ষ্)  

মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক্ষ্ 
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ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

র্ামনযয় যদয়া য়। 

খ) মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক প্রদত্ত মনধ জামযত 

তামযযখ ফ জ ভানী যীক্ষ্া গ্রন কযা 

য়। 

গ) ফ জ ভানী যীক্ষ্ায যযল 

পরাপর প্রকা কযা য়। 

 )                                      ও    

      ও                          । 

ভানী যীক্ষ্া 

৩ (মতন) 

প্তাযয ভযধ্য 

ম্পন্ন কযা 

য়। 

খ) ফ জ ভানী 

যীক্ষ্ায চুড়ান্ত 

পরাপর ২ 

ভাযয ভযধ্য 

প্রকা কযা 

য়। 

১৬. মভর 

এযাোচ যভন্ট 

যরযবর- ৪ োভ জ-১ এয ভানী 

যীক্ষ্ায য ছাত্র-ছাত্রীযদযযক 

যেক্সোআর মল্প কাযখানায় ২ (দুআ) ভা 

ব্যাম মভর যেমনং কযায র্ন্য াঠান 

য় এফং মক্ষ্ক গণ কভযক্ষ্ ০১ 

(এক) ফায ছাত্রছাত্রীযদয প্রমক্ষ্ণ 

কাম জক্রভ ম জযফক্ষ্যণয র্ন্য মভযর মান।  

মভর প্রমক্ষ্ণ যযল মযযাে জ প্রদান এফং যীক্ষ্া গ্রন। এমিপযভ 

পূযযনয ভয় 

মপ যনয়া য়। 

২ (দুআ) ভা 

ব্যাম মভর 

যেমনং এফং 

যঘামলত তামযখ 

যভাতাযফক মভর 

যেমনং যীক্ষ্া 

য়। 

মল্প  মক্ষ্া প্রমতষ্ঠাযনয 

উর্ধ্জতন কভ জকতজা গণ। 

১৭. প্রযর্ক্ট য়াকজ 

 মথম 

যরযবর- ৪ োভ জ-২ এয ছাত্র ছাত্রীযদয 

প্রযর্ক্ট য়াকজ কযযত য়।  

প্রযর্ক্ট য়াকজ ম্পন্ন য়ায য মথম যায ততযী  যীক্ষ্া যনয়া 

য়। 

এমিপযভ 

পূযযনয ভয় 

মপ যনয়া য়। 

২ (দুআ) প্তা 

প্রযর্ক্ট য়াকজ 

কযযত য় এফং 

প্রযর্ক্ট য়াকজ 

যযল যঘামলত ১ 

(এক) মদন 

যীক্ষ্া যনয়া 

য়। 

ংমিষ্ট মক্ষ্কগণ - ত্র 

প্রমতষ্ঠান। 

১৮. কভমপ্রযনমব 

বাআবা 

যরযবর-৪, োভ জ-২ এয তামিক, 

ব্যফামযক যীক্ষ্া ম্পন্ন য়ায য 

কর মফবাগীয় প্রধানযদয উমিযত 

কভমপ্রযনমব বাআবা যনয়া য়। 

       ঐ ২ -৩ মদন। কর মফবাগীয় প্রধান। 
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ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৯. চুড়ান্ত 

যীক্ষ্ায  

পরাপর 

যরযবর-৪, োভ জ-২ চূড়ান্ত যীক্ষ্ায 

পরাপর মফশ্বমফদ্যারয় এফং ত্র 

কযরযর্য যয়ব াআে  যনাটি জ 

যফাযর্ জ প্রদান কযা য়। 

১। উত্তীন ছাত্র-ছাত্রীযদযযক কযরর্ যথযক একাযর্মভক োিমক্রপ্ট  

প্রংাত্র  র্ভা কৃত এ.এ.ম এফং এআচ্.এ.ম যীক্ষ্ায 

মূর োিমক্রপ্ট/প্রংাত্র যপযৎ যদয়া য়। 

২। মফশ্বমফদ্যারয় কর্তজক্ষ্ নদত্র প্রদান কযযন। 

ঐ যীক্ষ্ায 

পরাপর ২ 

ভাযয ভযধ্য 

প্রকামত য়। 

মফশ্বমফদ্যারয়  যযমর্োয - 

ত্র প্রমতষ্ঠান। 

 
2.১ (খ) ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সসবা: 

 

ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অফান যাযেযর মে খামর থাকা 

াযযক্ষ্ ছাত্র ছাত্রীযদয 

অযফদযনয ভধ্য যত যভধায 

মবমত্তযত মে ফযাদ্দ যদয়া য়। 

ছাত্র-ছাত্রীযদযযক াদা কাগযর্ মে ফযাদ্ধ প্রামপ্তয অযফদন 

কযযত য় । ১ (এক) কম াযাে জ াআযর্য ছমফ  মে 

ফযাদ্দ প্রাপ্তযদযযক  মনধ জামযত অযফদন পযভ পূযণ কযযত য়। 

যকায কর্তজক 

মনধ জামযত বাড়া 

মে খামর 

য়ায ২ (দুআ) 

প্তাযয ভযধ্য 

ফযাদ্দ যদয়া য়। 

যাযের সুায, ত্র 

প্রমতষ্ঠান। 

 

 

২.২ শিক্ষক কর্ মকর্মা ও কর্ মচারীদের আবাসন সসবা:  

  

ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য এফং 

মযযাধ দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয 

ভয়ীভা 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয  আ-

যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অফান মক্ষ্ক, কভ জকতজা কভ জচ্াযীযদয 

অযফদযনয যপ্রমক্ষ্যত মে শূন্য 

থাকা াযযক্ষ্ মে ফযাদ্দ যদয়া 

য়। 

i) অযফদন ত্র যনয়া য়। 

ii) নুযভাদন ত্র প্রদান কযা য়। 

যকায কর্তজক 

মনধ জামযত বাড়া 

২ প্তাযয ভযধ্য 

ফযাদ্দ যদয়া য়। 

ধ্যক্ষ্ - ত্র প্রমতষ্ঠান। 
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২.৩ বযন্তযীন যফা (মক্ষ্ক কভ জকতজা কভ জচ্াযীযদয)ঃঃ 
ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য 

এফং মযযাধ 

দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয ভয়ীভা দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয 

 আ-যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মর্জত ছুটি ক) ১ভ  ২য় যেণীয কভ জকতজাযদয 

যক্ষ্যত্র উর্ধ্জতন কর্তজক্ষ্ ফযাফয  ধ্যক্ষ্ 

সুাময কযয াঠান। 

খ) ৩য়  ৪থ জ যেণীয কভ জচ্াযীযদয 

মর্জত ছুটি ধ্যক্ষ্ মুঞ্জুয কযযন। 

(যফ জাচ্চ ৩০ মদন।) 

ক) াদা কাগযর্ অযফদন কযযত য়। 

খ) মনধ জামযত পযযভ (ফাংরাযদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) 

উযর্রা মাফ যক্ষ্ণ কভ জকতজা কর্তজক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রমতযফদন (যগযর্যের্ কভ জকতজাযদয 

যক্ষ্যত্র) প্রামপ্তিান: উযর্রা মাফ যক্ষ্ন কভ জকতজায 

কাম জারয়/ত্র প্রমতষ্ঠান (প্রান াখা)। 

গ) পযভ পূযণ      মথামথ কর্তজযক্ষ্য সুাময 

(নন যগযর্যের্ কভ জচ্াযীযদয যক্ষ্যত্র প্রযমার্য নয়) 

কযয উর্ধ্জতন কর্তজযক্ষ্য মনকে াঠান। 

ঘ) ত্র কযরযর্য প্রান াখা যথযক ছুটি প্রাপ্যতা 

মাচ্াআ কযয ধ্যক্ষ্ ছুটি ভঞ্জুযী কযযন। (নন 

যগযর্যের্ কভ জচ্াযীযদয যক্ষ্যত্র)। 

 

 

 
মফনামূযল্য 

ক) ১ভ যেণীয কভ জকতজাযদয র্ন্য 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় / ২য় যেণীয 

কভ জকতজাযদয র্ন্য ফস্ত্র মযদপ্তয, 

প্রধান কাম জারয়, কর্তজক মনধামযত 

ভযয়য ভযধ্য। 

খ) ৩য়  ৪থ জ যেণীয 

কভ জচ্াযীযদয র্ন্য ত্র 

প্রমতষ্ঠাযনয ধ্যক্ষ্  ০১ (এক) 

মদযনয ভযধ্য মনস্পমত্ত কযযন।  

ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র 

মধদপ্তয, প্রধান 

কাম জারয়/ত্র 

প্রমতষ্ঠান।  

২ োমন্ত  মচ্ত্ত 

মফযনাদন ছুটি 

ক) ১ভ  ২য় যেণীয কভ জকতজায অযফদন 

ত্র সুাময কযয ধ্যক্ষ্ উধ জতন 

কর্তজযক্ষ্য মনকে াঠান। 

খ) ৩য়  ৪থ জ যেণীয কভ জচ্াযীযদয মচ্ত্ত 

মফযনাদন ছুটি ধ্যক্ষ্ মুঞ্জুয কযযন।  

ক) াদা কাগযর্ অযফদন। 

খ) মনধ জামযত পযযভ (ফাংরাযদ পযভ নম্বয-২৩৯৫) 

উযর্রা মাফ যক্ষ্ণ কভ জকতজা কর্তজক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রমতযফদন (যগযর্যের্ কভ জকতজাযদয 

যক্ষ্যত্র) প্রামপ্তিান: উযর্রা মাফ যক্ষ্ন কভ জকতজায 

কাম জারয়/ ত্র প্রমতষ্ঠান। 

গ) পযভ পূযন কযতঃ মথামথ কর্তজযক্ষ্য সুাময 

(১ভ  ২য় যেণীয র্ন্য)। 

ঘ) ত্র কযরযর্য প্রান াখা যথযক ছুটি প্রাপ্যতা 

মাচ্াআ কযয ছুটি ভঞ্জুযী কযা য়। (নন যগযর্যের্ 

কভ জচ্াযীযদয যক্ষ্যত্র)। 

 

 

 
মফনামূযল্য 

ক) ১ভ যেণীয কভ জকতজাযদয র্ন্য 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় / ২য় যেণীয 

কভ জকতজাযদয র্ন্য ফস্ত্র মযদপ্তয, 

প্রধান কাম জারয় কর্তজক মনধামযত 

ভযয়য ভযধ্য। 

খ) ৩য়  ৪থ জ যেণীয 

কভ জচ্াযীযদয র্ন্য ত্র 

প্রমতষ্ঠাযনয ধ্যক্ষ্  ০১ (এক) 

মদযনয ভযধ্য মনস্পমত্ত কযযন। 

ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র 

মধদপ্তয, প্রধান 

কাম জারয়/ত্র 

প্রমতষ্ঠান।  

৩ াধাযণ বমফষ্য 

তমফর যত মগ্রভ 

ভঞ্জুময 

ক) ১ভ  ২য় যেণীয কভ জকতজাযদয 

যক্ষ্যত্র- ধ্যক্ষ্ উর্ধ্জতন কর্তজক্ষ্ ফযাফয 

সুাময কযয াঠান। 

খ) ৩য়  ৪থ জ যেণীয কভ জচ্াযীযদয 

মগ্রযভয মুঞ্জুয ধ্যক্ষ্ যদন।  

ক) যগযর্যের্/নন-যগযর্যের্ কভ জকতজাযদয যক্ষ্যত্র 

মনধ জামযত পযযভ (ফাংরাযদ পযভ নম্বয-২৬৩৯) 

অযফদন কযযত য়।   প্রামপ্ত িান: উযর্রা মাফ 

যক্ষ্ন কভ জকতজায কাম জারয়/ত্র প্রমতষ্ঠান। 

খ) াধাযন বমফষ্য তমফযর ফ জযল র্ভাকৃত 

যথ জয মাফ মফফযণী (উযর্রা মাফ যক্ষ্ন 

 

 

 
মফনামূযল্য 

ক) ১ভ যেণীয কভ জকতজাযদয র্ন্য 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় / ২য় যেণীয 

কভ জকতজাযদয র্ন্য ফস্ত্র মযদপ্তয, 

প্রধান কাম জারয় কর্তজক মনধামযত 

ভযয়য ভযধ্য। 

খ) ৩য়  ৪থ জ যেণীয 

ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র 

মধদপ্তয, প্রধান 

কাম জারয়/ত্র 

প্রমতষ্ঠান।  
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ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য 

এফং মযযাধ 

দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয ভয়ীভা দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয 

 আ-যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

কভ জকতজা কর্তজক প্রদত্ত) মূর কম অযফদযনয াযথ 

র্ভা মদযত য়। 

গ) যগযর্যের্ কভ জকতজাযদয র্ন্য মথামথ কর্তজযক্ষ্য 

সুাময। 

ঘ) াধাযন বমফষ্য তমফযর ফ জযল র্ভাকৃত 

যথ জয মাফ মফফযণী উযর্রা মাফ যক্ষ্ন 

কভ জকতজা কর্তজক প্রাপ্যতা াযযক্ষ্ যথ জয ভঞ্জুযী 

যদয়া য়। (নন যগযর্যের্ কভ জচ্াযীযদয যক্ষ্যত্র)। 

কভ জচ্াযীযদয র্ন্য ত্র 

প্রমতষ্ঠাযনয ধ্যক্ষ্  ০২ (দুআ) 

মদযনয ভযধ্য মনস্পমত্ত কযযন। 

৪ কভ জকতজা-

কভ জচ্াযীযদয 

গৃমনভ জাণ ঋণ এয 

সুাময 

প্রচ্মরত মফমধ মফধান নুযণ পূফ জক গৃ 

মনভাণ জ ঋণ ভঞ্জুমযয সুাময ফস্ত্র 

মযদপ্তয, ঢাকায় যপ্রযণ কযা য়।  

ক. াদা কাগযর্ অযফদন 

খ. যম র্মভযত গৃ মনভাণ জ/যভযাভত কযা যফ য 

র্মভয দমরর/ফায়নাত্র।  

গ. ৩০০/- োকায নন জুমর্ময়ার ষ্টযাযম্প 

মঙ্গকাযনাভা। 

ঘ. মথামথ কর্তজযক্ষ্য সুাময। 

 

 
মফনামূযল্য 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র 

মযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় কর্তজক 

মনধ জামযত ভযয়য ভাধ্যযভ। 

ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র 

মধদপ্তয, প্রধান 

কাম জারয় 

৫ কভ জচ্াযীযদয 

যভােযমান ক্রয় 

মগ্রভ এয সুাময 

প্রচ্মরত মফমধ মফধান নুযণ পূফ জক  

যভােযমান ক্রয় মগ্রভ ভঞ্জুমযয সুাময 

ফস্ত্র মযদপ্তয, ঢাকায় যপ্রযণ কযা য়।  

ক. াদা কাগযর্ অযফদন। 

খ. ৩০০/- োকায নন জুমর্ময়ার ষ্টযাযম্প 

মঙ্গকাযনাভা। 

গ.  যভােয মান মফক্রয়কাযী                    

                              । 

ঘ. মথামথ কর্তজযক্ষ্য সুাময। 

 

 
মফনামূযল্য 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র 

মযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় কর্তজক 

মনধ জামযত ভযয়য ভাধ্যযভ। 

ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র 

মধদপ্তয, প্রধান 

কাম জারয় 

৬ কভ জচ্াযীযদয 

কমম্পউোয ক্রয় 

গ্রীভ এয সুাময 

প্রচ্মরত মফমধ মফধান নুযণ পূফ জক  

কমম্পউোয ক্রয় মগ্রভ ভঞ্জুমযয সুাময 

ফস্ত্র মযদপ্তয, ঢাকায় যপ্রযণ কযা য়।  

ক. াদা কাগযর্ অযফদন। 

খ. ৩০০ োকায নন জুমর্ময়ার ষ্টযাযম্প 

মঙ্গকাযনাভা। 

গ.  কমম্পউোয মফযক্রতা কর্তজক তথ্য ম্বমরত 

প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র। 

ঘ. মথামথ কর্তজযক্ষ্য সুাময।  

 

 
মফনামূযল্য 

ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র 

মযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় 

কর্তজকমনধ জামযত ভযয়য ভাধ্যযভ। 

ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র 

মধদপ্তয, প্রধান 

কাম জারয় 

৭                                            

                             

           । 

 )                    । 

 )                                    , 

                ও             । 

 )                         । 

                             

                  । 

         

               

          । 



8 

 
ক্রমভক 

নং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধমত প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র যফায মূল্য 

এফং মযযাধ 

দ্ধমত 

যফা প্রদাযনয ভয়ীভা দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা 

 (দমফ, যপান নম্বয 

 আ-যভআর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঘ)                     । 

৮                                       

                             

           । 

 )                  

 )                             

        ফস্ত্র  াে ভন্ত্রণারয় /ফস্ত্র 

মযদপ্তয, প্রধান কাম জারয় 

কর্তজকমনধ জামযত ভযয়য ভাধ্যযভ। 

ফস্ত্র  াে 

ভন্ত্রণারয়/ফস্ত্র 

মধদপ্তয, প্রধান 

কাম জারয় 

৯                                   

                         

                      । 

                                                     ১ (  ) 

                     

               । 

    ,    

      । 

 
২.৪      যেক্সোআর আমিমনয়ামযং কযরর্ মুযয াযথ যমাগাযমাযগয ঠিকানাঃ 
 

ধ্যক্ষ্ 

ীদ অফদুয যফ যযমনয়াফাত যেক্সোআর 

আমিমনয়ামযং কযরর্, 

মএন্ডমফ যযার্, ফমযার।  
E-mail : arstec_barisal@yahoo.com 

যয়ফ াআেঃ www.arstecb.com 
যপানঃ ০৪৩১-৬৩৬৫৯, যভাফাআর-০১৯৩৯-

৭৮১০৯১ 

ধ্যক্ষ্ 

াফনা যেক্সোআর আমিমনয়ামযং কযরর্,  

ারগাড়ীয়া, াফনা 

E-mail : pabtec2006@gmail.com 

যয়ফ াআে : www.pabtec.gov.bd 
যপান নং- ০৭৩১-৬৬১০৩ 

        ০১৮৫৬৪৮২৬৮৬/০১৭১৮৪১৬৩৫২ 

ধ্যক্ষ্ 

যেক্সোআর আমিমনয়ামযং কযরর্,   

যর্াযাযগি, মভযযাআ, চ্ট্টগ্রাভ 
E-mail : 
tex_collegectg@yahoo.com 

যয়ফ াআে : www.ctec.gov.bd. 

যভাফাআরঃ ০১৭৯৫-১৯৭৯৭৮ 

 

    

                           

             ,            

   ,        ।  

E-mail: 

faridazad78@gmail.com 

         ০১৭১৩-৯১৮০৭৪ 

ধ্যক্ষ্ 

ফঙ্গফন্ধু যেক্সোআর আমিমনয়ামযং 

কযরর্ 

কামরামত, োংগাআর 
E-mail: 
ataul734@yahoo.com 

যয়ফ াআেঃ 

www.btec.gov.bd 
যভাফাআরঃ ০১৮৪৮ ৩৭৯৮২৬ 
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২.৫ মবযমাগ ব্যফিানা দ্ধমতঃ 
 

যফা প্রামপ্তযত ন্তুষ্ট যর দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজায ংযগ যমাগাযমাগ করুন। মতমন ভাধান মদযত ব্যথ জ যর মনযনাি দ্ধমতযত যমাগাযমাগ কযয অনায ভস্যা ফমত করুন। 
 

ক্রঃ নং কখন যমাগাযমাগ কযযফন  যমাগাযমাযগয ঠিকানা মনষ্পমত্তয ভয়ীভা 
১ দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ জকতজা ভাধান মদযত ব্যথ জ যর নাভ  দফীঃ র্নাফ এ.যক.এভ. পর্লুর ক,ধ্যক্ষ্ 

যপান নং- ০৩৫১-৫১৭৫৮ 

আ-যভআর - btec.bd@gmail.com/ 

Web-site: www.btec-bd.com 

 

২ উধ জতন কভ জকতজা মনমদ জষ্ট ভযয় ভাধান মদযত ব্যথ জ 

যর 
ভা-মযচ্ারক (মতমযি মচ্ফ), ফস্ত্র মধদপ্তয,  

প্রধান কাম জারয়, ঢাকা 
যপান-০২-৯১১২২৮৮ 
web site : www.dot.gov.bd 

 

২.৬ অনায কাযছ অভাযদয প্রতযাাঃ 

ক্রঃ নং প্রমতশ্রুত/কাংমখত যফা প্রামপ্তয রযক্ষ্য কযণীয় 
১ ঠিকবাযফ প্রযয়ার্নীয় কাগর্ত্র পূযন কযা। 

২ প্রযমার্য যক্ষ্যত্র ভয়ভত মনধ জামযত মপ মযযাধ কযা। 

৩ যীক্ষ্া / াক্ষ্াযতয র্ন্য মনধ জামযত ভযয়য পূযফ জআ উমিত থাকা।  

  


