
 তথ্য ভন্ত্রণারয় 
 

১.১। প্রাযম্ভেয কথা :  স্বাধীনতায দোফ ব ম্ভত এম্ভদম্ভ প্রাম্ভদশক যকাম্ভযয শফশবন্ন কাম বক্রভ ম্পম্ভকব 

জনগণম্ভক ফশত কযায কাম বক্রভটি ‘তথ্য শফবাগ’ নাভক একটি দপ্তম্ভযয ভাধ্যম্ভভ শযচাশরত 

ম্ভতা। প্রাম্ভদশক যাজধানী ঢাকায় ফশিত ককন্দ্রীয় দপ্তয তদানীন্তন ১৯টি কজরা তথ্য 

কভ বকতবায ভাধ্যম্ভভ উক্ত কাম বাফরী শযচারনা কযত। কদম্ভয স্বাধীনতা রাম্ভবয য ১৯৭২ াম্ভর 

‘তথ্য  কফতায’ ভন্ত্রণারয় নাম্ভভ একটি দোণ বাঙ্গ ভন্ত্রণারয় গঠন কযা য়। যফতীম্ভত ভন্ত্রণারম্ভয়য 

কর দাশয়ত্বাফরী ক্ষুণ্ণ কযম্ভে ভন্ত্রণারম্ভয়য নাভ শযফতবন কম্ভয ‘তথ্য ভন্ত্রণারয়’ কযা য়। 

তথ্য ভন্ত্রণারয় উায ধীনি ১২টি দপ্তয/ংিা মথা :  (১) ফাংরাম্ভদ কফতায  

(২) ফাংরাম্ভদ কটশরশবন (৩) গণম্ভমাগাম্ভমাগ শধদপ্তয (৪) চরশিত্র  প্রকানা শধদপ্তয 

(৫) ফাংরাম্ভদ শপল্ম-অকবাআব (৬) তথ্য শধদপ্তয (৭) ফাংরাম্ভদ কপ্র আনশিটিউট (৮) 

ফাংরাম্ভদ ংফাদ ংিা (৯) ফাংরাম্ভদ কপ্র কাউশির (১০) ফাংরাম্ভদ শপল্ম কিয কফাড ব 

(১১) জাতীয় গণভাধ্যভ আনশিটিউট  (১২) চরশিত্র উন্নয়ন কম্ভ বাম্ভযন এয ভাধ্যম্ভভ কাম বাফরী 

শযচারনা কম্ভয। এছাড়া ফশশফ বম্ভে ৬টি গুরুত্বদোণ ব য:  

(১) য়াশংটন (২) শনউআয়কব (৩) রন্ডন  (৪) আরাভাফাদ  (৫) নয়াশদল্লী এফং  

(৬) করকাতায় ফশিত ফাংরাম্ভদ শভনমূম্ভয যম্ভয়ম্ভছ ৬টি কপ্র উআং। 

ফাংরাম্ভদ কফতায, ফাংরাম্ভদ কটশরশবন, গণম্ভমাগাম্ভমাগ শধদপ্তয এফং ফাংরাম্ভদ চরশিত্র  

প্রকানা শধদপ্তয-এয ভাধ্যম্ভভ প্রচায, প্রকানা, শফবৃশত প্রদান, প্রাভাণ্য চরশিত্র প্রদ বন 

আতযাশদয দ্বাযা তথ্য ভন্ত্রণারয় কদম্ভয জনগণম্ভক যকাম্ভযয কভ বকান্ড ম্পম্ভকব ফশত  

উদ্বুদ্ধকযণ/ম্পৃক্তকযম্ভণয কাম বক্রভ শযচারনা কম্ভয অম্ভছ। বফম্ভদশক শভম্ভন িাশত কপ্র 

উআংমূম্ভয ভাধ্যম্ভভ যকাম্ভযয কাম বক্রভম্ভক ফশশফ বম্ভে উিান কযা ম্ভে। যশদম্ভক কদম্ভয 

জনগম্ভণয শফশবন্ন অা-প্রতযাা এফং ফাংরাম্ভদ ম্পম্ভকব ফশশফ বম্ভেয নীশত/শদ্ধান্ত  

ভতাভম্ভতয শফলম্ভয় যকাযম্ভক ফশত যােম্ভছ। 

তথ্য ভন্ত্রণারয় ফাংরাম্ভদ শপল্ম কিয কফাম্ভড বয ভাধ্যম্ভভ চরশিত্র শম্ভেয শনয়ন্ত্রণ কম্ভয থাম্ভক। 

The Censorship of Films (Amendment Act, 2006) এফং  

The Cinematograph Act, 1918 প্রম্ভয়াগ কম্ভয ফাংরাম্ভদ শপল্ম কিয কফাড ব চরশিত্র 

শম্ভেয শ্লীরতা প্রশতম্ভযাধ, যাষ্ট্রশফম্ভযাধী কাম বকরা প্রশতম্ভযাধ, অন্তজবাশতক ম্পকব যক্ষা, ধভীয় 

ম্প্রীশত যক্ষা আতযাশদ শনশিত কযম্ভছ। তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয়য ধীনি ফাংরাম্ভদ চরশিত্র উন্নয়ন 

কম্ভ বাম্ভযন চরশিত্র শম্ভেয  উন্নয়ম্ভন প্যাম্ভকজ কপ্রাগ্রাম্ভভয ভাধ্যম্ভভ চরশিত্র শনভ বাম্ভণ ায়তা 

প্রদানকাযী একটি নন্য প্রশতষ্ঠান।  চরশিত্র শনভ বাতাম্ভদযম্ভক কাশযগযী  প্রাশতষ্ঠাশনক ায়তা 

প্রদান কম্ভয এ ংিা চরশিত্র শম্ভেয উন্নয়ম্ভন উম্ভল্লেম্ভমাগ্য ভূশভকা যােম্ভছ। ফাংরাম্ভদ শপল্ম 

অকবাআব, ফাংরাম্ভদ কপ্র আনশিটিউট, জাতীয় গণভাধ্যভ আনশিটিউট, ফাংরাম্ভদ কপ্র 

কাউশির এফং ফাংরাম্ভদ ংফাদ ংিা আতযাশদ দপ্তম্ভযয ভাধ্যম্ভভ মথাক্রম্ভভ প্রাচীন  গুরুত্বদোণ ব 

চরশিত্র ংযক্ষণ, ংফাদকভী/কাজীফীম্ভদয প্রশক্ষণ, ংফাদত্র জগম্ভতয শফম্ভযাধ-শনষ্পশি 

এফং কদী-শফম্ভদী ংফাদ ংগ্র  শযম্ভফন কম্ভয অম্ভছ। শকছু ীভাফদ্ধতা ম্ভে তথ্য 



  

ভন্ত্রণারয় দক্ষ শযচারনা  ভন্বম্ভয়য ভাধ্যম্ভভ ধীনি দপ্তযমূম্ভয ভাধ্যম্ভভ ফাধ তথ্য 

অদান-প্রদান শনশিত কম্ভয কদম্ভয উন্নয়ম্ভন মথামথ ভূশভকা যােম্ভছ।  

 তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয়য উয ন্যস্ত দাশয়ত্বাফরী :  ফাংরাম্ভদম্ভ যকাম্ভযয রুর ফ শফজম্ভন ১৯৯৬ 

কভাতাম্ভফক তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয়য উয শনম্ভনাক্ত দাশয়ত্বাফরী  বণ কযা ম্ভয়ম্ভছ : 

(1) প্রচায নীশত-বযন্তযীণ  ফশশফ বে। 

(2) ভাভান্য যাষ্ট্রশত, ভাননীয় প্রধান উম্ভদষ্টা  ভাননীয় উম্ভদষ্টা ফম্ভগ বয কদ-শফম্ভদম্ভয 

শড শবজ্যযয়ার শম্ভটাশযয়ার এফং কপ্র কবাম্ভযজ ংক্রান্ত মাফতীয় শফলয়াশদ। 

(3)  শফশবন্ন ভন্ত্রণারয়/শফবাগ এফং শফম্ভদি ফাংরাম্ভদ শভনমূম্ভয প্রচায কাম বক্রম্ভভয 

ভন্বয় াধন। 

(4) ংফাদ শচত্র প্রাভাণ্য শচত্র ছায়াছশফ শনভ বাণ শফলয়ক মাফতীয় কাম বাশদ।  

(5) াংফাশদক প্রশতশনশধ দম্ভরয পয শফশনভয়কাম্ভয কপ্র ংক্রান্ত শফলয়াশদ। 

(6) যকাশয শফজ্ঞান নীশতভারা। 

(7) গ্রাভীণ প্রচাযণা ংিামূম্ভয যক্ষণাম্ভফক্ষণ। 

(8) আম্ভতায, কপ্রম্ভনাট, তথ্য শফফযণী আতযাশদ বতশয  প্রচায। 

(9) ভাভান্য যাষ্ট্রশত, ভাননীয় প্রধান উম্ভদষ্টা এফং ভাননীয় উম্ভদষ্টা ফম্ভগ বয পম্ভযয 

ংফাদ কবাম্ভযজ। 

(10) কশভউশনটি শরম্ভশনং স্কীভ। 

(11) অআন, শফশধ আতযাশদয ফঙ্গাদেফাদ। 

(12) গণভাধ্যম্ভভয তাশরকা প্রণয়ন। 

(13) তথ্য  গণভাধ্যম্ভভ ফাংরাম্ভদ যকাম্ভযয নীশত  কাম বক্রম্ভভয প্রচায  ংযক্ষণ।  

(14) কপ্র ংক্রান্ত ভস্যাশদ যকাযম্ভক ফশতকযণ, ংফাদম্ভত্র প্রশতপশরত জনভম্ভতয 

প্রধান প্রধান শফলয়াশদ যকাযম্ভক জ্ঞাতকযণ এফং ংফাদত্র  যকাম্ভযয ভম্ভধ্য 

শঁয়াম্ভজা যক্ষাকযণ। 

(15) ংফাদত্র  প্রকানা অআনমূম্ভয প্রান শফলয়ক কাম বাশদ। 

(16) স্ত্র ফাশনী কর ফাশনীয প্রচায কাম বক্রভ। 

(17) ংফাদত্রমূম্ভয প্রান এফং ফআ  ংফাদত্র শফলয়ক অআন শনয়ন্ত্রণ। 

(18) ঞ্চফাশল বকী শযকেনা প্রচায। 

(19) কফতায  ভন্ত্রণারম্ভয়য ন্যান্য আউশনম্ভটয াপল্য জবম্ভন উম্ভল্লেম্ভমাগ্য ফদান 

যাোয জন্য কণ্ঠশেী  ফাদ্যমন্ত্রী উবয় প্রকাম্ভযয শফশষ্ট ংগীত শেী, দতযশেী 

 নাট্যশেীম্ভদয থফা তঁম্ভদয ফতবভাম্ভন উিযাশধকাযীম্ভদয অশথ বক ায়তা 

প্রদান। 

(20) ফাংরাম্ভদ কফতায এফং ফাংরাম্ভদ কটশরশবম্ভনয মাফতীয় কাম বাশদ।  

(21) জাতীয় ংফাদ ভাধ্যম্ভভ প্রশতপশরত জনভম্ভতয শফম্ভশ্ললণ  ব্যাখ্যা।  



  

(22) ভাভান্য যাষ্ট্রশতয কপ্র শিশপং/কনপাম্ভযি/উম্ভেশ্য (Moots)। 
(23) জাতীয় ংফাদ  প্রচায ভাধ্যম্ভভয ভশনটশযং ম্পাদনা কম্ভয শনয়শভত যাষ্ট্রশতয ভীম্ভ 

কপ্রযণ। 

(24) ভাভান্য যাষ্ট্রশতয কর ফক্তৃতা জাতীয় দশরর শম্ভম্ভফ ংযক্ষণ। 

(25) শফ. শ. এ. (তথ্য-কযাডায) এয প্রান। 

(26) ট্রািভুক্ত শত্রকামূম্ভয মাফতীয় শফলয়াশদ, টাআভস্-ফাংরা ট্রাি এফং বদশনক ফাতবা 

শরঃ। 

(27) ফাধ্যতামূরক চরশিত্র প্রদ বন। 

(28) শম্ভনভাম্ভটাগ্রাশপক ছশফ প্রদ বম্ভনয দেভশত প্রদান। 

(29) শম্ভনভাম্ভটাগ্রাশপক এযাট, শম্ভনভাম্ভটাগ্রাশপক এফং কিযী শফলয়ক প্রান।  

(30) কদীয় চরশিম্ভত্রয উয জাতীয় দযস্কায প্রদান। 

(31) ফাংরাম্ভদ চরশিত্র উন্নয়ন কম্ভ বাম্ভযন ম্পশকবত মাফতীয় কাম বাশদ। 

(32) ফাংরাম্ভদ শপল্ম অকবাআব। 

(33) অশথ বক শফলয় শচফারয় প্রান। 

(34) ভন্ত্রণারয় শধদপ্তয এফং ংিামূম্ভয উয প্রাশনক শনয়ন্ত্রণ। 

(35) অন্তজবাশতক ংিামূম্ভয াম্ভথ শঁয়াম্ভজা যক্ষা এফং তথ্য ভন্ত্রণারয় ম্পশকবত শফলম্ভয় 

ন্যান্য কদ  শফে ংিায াম্ভথ চুশক্ত ম্পাদন। 

(36) তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয় ন্যস্তকৃত শফলম্ভয় মাফতীয় অআন প্রণয়ন। 

(37) তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয় ন্যস্তকৃত কম ককান শফলম্ভয়য উয তদন্ত  শযংখ্যান। 

(38) অদারম্ভত গৃীত শপ ব্যতীত তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয় ন্যস্তকৃত কম ককান শফলম্ভয়য উয শপ 

শনধ বাযণ। 

[ফতবভাম্ভন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয িম্ভর ভাননীয় প্রধান উম্ভদষ্টা এফং ভাননীয় ভন্ত্রীয িম্ভর ভাননীয় 

উম্ভদষ্টা শনম্ভয়াশজত যম্ভয়ম্ভছন।]  

১.২। াংগঠশনক কাঠাম্ভভাঃ  তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয়য উয ন্যস্ত দাশয়ত্বমূ ম্পাদম্ভনয উম্ভেম্ভশ্য ভাননীয় 

উম্ভদষ্টা ১ জন শচফ, ১ জন শতশযক্ত শচফ-এয দপ্তম্ভযয াম্ভথ  

৩ (শতন)টি দেশফবাগ (Wing), ৯ (নয়) টি শধাো (Branch) এফং ১২ (ফায) টি াো 

(Section) শফন্যা কম্ভয তথ্য ভন্ত্রণারয়ম্ভক ংগঠন কযা ম্ভয়ম্ভছ। ভন্ত্রণারম্ভয় দেশফবাগ, 

শধাো  াোমূ মথাক্রম্ভভঃ মৄগ্ম-শচফ, উ-শচফ/উ-প্রধান এফং কাযী 

শচফ/শশনয়য কাযী শচফ, কাযী প্রধান/শশনয়য কাযী প্রধানম্ভদয শযচারনায় 

শযচাশরত য়। ভন্ত্রণারম্ভয়য াংগঠশনক কাঠাম্ভভা শনম্ভন ছক অকাম্ভয প্রদ বন কযা ম্ভরা (ছক-

১)।  

৩ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১.২। াংগঠশনক কাঠাম্ভভায ছক 



  



  

Personal-6 

1Secretary 

1PS 

1PO 

1LDA-cum-Typist 

2MLSS 

 

Personal-3 

1Additional Secretary 

1PO 

1MLSS 

 

Additional SECRETARY 

SECRETARY 

Personal-3 

1Joint Secretary 

1PO 

1MLSS 

 

JOINT SECRETARY (ADMIN & PRESS) 

Personal-3 

1Joint Secretary 

1PO 

1MLSS 

 

JOINT SECRETARY(DEVELOPMENT) 

Personal-3 

1Joint Secretary 

1PO 

1MLSS 

 

JOINT SECRETARY(BROADCAST) 

 

Personal-3 

1DS 

1PO 

1MLSS 

 

DS (Admin) 

 

Personal-19 

1SAS 

3AO 

4LDA 

1Steno-Ty 

1Drarfcy 

1PPC 

1DMO 

1DR(Mot) 

4MLLS 

2DR(Cyl) 

SAS 

(Admin-1) 
 Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(Admin-2) 
 

Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(Admin-4) 
 

Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(Admin-3) 
 

Personal-6 

1ACC.OFF 

1Accountent 

1Asst Acc 

1Cashier 

1LDA-Typ 

1CashSarker 

ACC. 
 OFFICER 

 

Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(Press-1) 
 

SAS 

(Press-2) 
 Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(Taga-1) 
 

SAS 

(Taga-2) 
 

Personal-3 

1DS 

1PO 

1MLSS 

 

DS (Press) 
 Personal-3 

1DS 

1PO 

1MLSS 

 

DS (TaGa) 
 Personal-3 

1DS 

1PO 

1MLSS 

 

DS (Law-Arch & Film) 
 

Personal-3 

1DC 

1PO 

1MLSS 

 

Deputy Chief 
 Personal-6 

1System Analyst 

1Programmer 

1Asst.Maintance Eng. 

2x Computer Operator 

1x MLSS 

 

System Analyst 

 
Personal-3 

1DS 

1PO 

1MLSS 

 

DS (TV) 
 Personal-3 

1DS 

1PO 

1MLSS 

 

DS (Betar) 
 

Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(ঞঠ-১) Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(ঞঠ-২) Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(আফঃ-

১) 
Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(আফঃ-

২) 
Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(Law) 
 Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

Archa 
 

Personal-4 

1SAS 

1AO 

1Steno-Ty 

1MLLS 

SAS 

(Film) 
 

Personal-10 

1PPO 

1APPO 

1SO 

1Evalutor 

1AO 

1Steno-Typ 

1Driver 

1LDA-Typt 

2MLLS 

Personal-8 

1AC 

2RO 

1AO 

1Statis Ass 

1Steno-Ty 

1Typist 

1MLLS 

Asst. 

Chief 

 

PPO 

 

 

Summery Of Manpower 

Class I   39 

Class II  33 

Class III  36 

Class IV  37 

Grand Total 145 

Transport & Office equipment 

 

Transport                       Office equipment 

3 x Microbus       11 x Air Conditioner 

1 x Motor cycle           11 x Type writer 

1 x Bicycle         3 x Photostat Machine 

         2 x Duplicating Machine 

         2 x Calculating Machine 

         47 x Computer 

         3 x Fax Machine 

         2 x Server 

MINISTRY OF INFORMATION 





১.৩। দেম্ভভাশদত দঃ তথ্য ভন্ত্রণারয় এফং ফশশফ বম্ভে ৬টি কপ্র উআংম্ভয়য দেম্ভভাশদত দ  

ফতবভান করাকফর শযশিশত ছক অকাম্ভয কদোম্ভনা ম্ভরা : 
ভন্ত্রণারয় : 

ক্রশভক ম্ভদয নাভ দংখ্যা ভন্তব্য 

 ১ভ কেণী   

১ শচফ ১  

২ শতশযক্ত শচফ ১  

৩ মৄগ্ম-শচফ ৩  

৪ উ-শচফ ৬+৩=৯  

৫ উ-প্রধান ১  

৬ শম্ভিভ এনাশরি ১  

৭ জনংখ্যা কাম বক্রভ শপায ১  

৮ শশনয়য কাযী শচফ/কাযী 

শচফ 

১৬-৩=১৩  

৯ শাফযক্ষণ কভ বকতবা ১  

১০ কাযী প্রধান ১ কাযী প্রধান ফতবভাম্ভন শশনয়য 

কাযী প্রধান 

১১ গম্ভফলণা কভ বকতবা ২ গম্ভফলণা কভ বকতবা, মূল্যায়ন 

কভ বকতবা  শযংখ্যান কভ বকতবা 

ফতবভাম্ভন কাযী প্রধান 
১২ মূল্যায়ন কভ বকতবা ১ 

১৩ শযংখ্যান কভ বকতবা ১ 

১৪ কাযী জনংখ্যা কাম বক্রভ 

শপায 

১  

১৫ কপ্রাগ্রাভায ১  

১৬ কাযী কভআনম্ভটম্ভনি আশিশনয়ায ১  

 কভাট= ৩৯  

 ২য় কেণী   

১৭ প্রাশনক কভ বকতবা ১৯  

১৮ ব্যশক্তগত কভ বকতবা ১৪  

 কভাট= ৩৩  

 ৩য় কেণী   

১৯ শাফযক্ষক ১  

২০ কাযী শাফযক্ষক ১  

২১ শযংখ্যান কাযী ১  



  

ক্রশভক ম্ভদয নাভ দংখ্যা ভন্তব্য 

২২ ঁট-মুদ্রাক্ষশযক ১৭ এছাড়া অম্ভযা ৮টি দ শভম্ভনয 

কপ্র উআংম্ভয়য কাঠাম্ভভায ন্তভু বক্ত। 

এয ভম্ভধ্য ২টি দ শফলুপ্ত 

২৩ কশম্পউটায াম্ভযটয ২  

২৪ শপ কাযী ৪  

২৫ শপ কাযী-কাভ-মুদ্রাক্ষশযক ৫ ২টি মুদ্রাক্ষশযক দ শপ 

কাযী-কাভ-মুদ্রাক্ষশযক ম্ভদ 

রূান্তশযত 

২৬ কযাশয়ায ১  

২৭ কযা যকায ১  

২৮ ডুশিম্ভকটিং কভশন াম্ভযটয ১  

২৯ ড্রাআবায ১ ড্রাআবায দটি শযফন দম্ভর 

িানান্তশযত  

৩০ দপ্তযী ১  

৩১ শশশ ১  

 কভাট = ৩৭  

 ৪থ ব কেণী   

৩২ এভ. এর. এ. এ ৩৫  

৩৩ কডা যাআডায (শডঅয) ১ শডঅয দটি শযফন দম্ভর 

িানান্তশযত  

৩৪ াআম্ভকর শয়ন ২  

 কভাট = ৩৮  

 ফ বম্ভভাট = ১৪৭ ড্রাআবায  শডঅয দ দম্ভর 

িানান্তশযত য়ায় শফদ্যভান দ 

প্রকৃতম্ভক্ষ (১৪৭-২) = ১৪৫টি 
 

কপ্র উআং (ফশশফ বম্ভে তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয়য প্রাশনক শনয়ন্ত্রণাধীন ৬ টি কপ্র উআংম্ভয়য াশফ বক কাম বক্রভ 

উন্নয়ন  দেশফবাগ কর্তবক শযচাশরত য়) :  

ক্রশভক ম্ভদয নাভ কভাট শভম্ভনয নাভ/ভন্তব্য/ফতবভান ফিা 

১। শভশনিায ১ নয়াশদল্লী 

২। কাউশিরয ৩ ফতবভাম্ভন ২টি দ  শভশনিায (রন্ডন  য়াশংটন)  

 ১টি দ কাউশিরয (আরাভাফাদ) 

৩। প্রথভ শচফ ৩ ফতবভাম্ভন ২টি দ (শনউআয়কব  কশরকাতা) 

শফদ্যভান  ১টি দ (কটাশক) শফলুপ্ত 



  

ক্রশভক ম্ভদয নাভ কভাট শভম্ভনয নাভ/ভন্তব্য/ফতবভান ফিা 

৪। শদ্বতীয় শচফ ১ শযয়াদ (শফলুপ্ত) 

৫। তথ্য শপায ২ দ ২টি (নয়াশদল্লী  কশরকাতা) ৩য় শচফ ম্ভদ 

নাভকযণ কযা ম্ভয়ম্ভছ  ম্ভয শফলুপ্ত কযা ম্ভয়ম্ভছ 

৬। রাআম্ভিযীয়ান ২ (নয়াশদল্লী  কশরকাতা) শফলুপ্ত 

৭। ঁট-মুদ্রাক্ষশযক ৮ ৮টি ম্ভদয ভম্ভধ্য ২টি দ শফলুপ্ত (কটাশক  

শযয়াদ)। ৩ টি ম্ভদ শ দাশয়ত 

৮। কপ্র কাযী ২ নয়াশদল্লী  কশরকাতা 

৯। দেফাদক/মুদ্রাক্ষশযক ২ নয়াশদল্লী  কশরকাতা 

১০। গাড়ী চারক ৩ য়াশংটন, রন্ডন  নয়াশদল্লী 

১১। ফাতবাফাক (গাড ব) ২ নয়াশদল্লী  কশরকাতা 

 কভাট = ২৯-৮ (শফলুপ্ত)=শফদ্যভান ২১ 
 

ফতবভান করাকফর শযশিশত : 

ভন্ত্রণারয় : 

ক্রশভক 

নং 
দ দেম্ভভাশদত 

দ 
দোযণকৃত দ শূন্য দ ফছযশবশিক 

ংযক্ষণম্ভমাগ্য দ 

১। ১ভ কেণী ৩৯ ৩১ ৮ ৩ 

২। ২য় কেণী ৩৩ ৩৩ - - 

৩। ৩য় কেণী ৩৭ ২৯ ৮ ৩ 

৪। ৪থ ব কেণী ৩৮ ২৭ ১১ ১ 

কভাট= ১৪৭ ১২০ ২৭ ৭ 

কপ্র উআং : 

ক্রশভক 

নং 
দ দেম্ভভাশদত দ দোযণকৃত দ শুন্য দ ফছযশবশিক 

ংযক্ষণম্ভমাগ্য দ 

১। ১ভ কেণী ৬ - ৬  

২। ২য় কেণী - - -  

৩। ৩য় কেণী ১৩ ৯ ৪  

৪। ৪থ ব কেণী ২ ২ -  

                কভাট=                                                                  

ফ বম্ভভাট= 

২১ ১১ ১০  

১৪৭+২১=১৬৮ ১২০+১১=১৩১ ২৭+১০=৩৭  



  

১.৪।  ফাংরাম্ভদ শচফারয় (কযাডায ফশভূ বত কগম্ভজম্ভটড কভ বকতবা এফং কভ বচাযী) শনম্ভয়াগ শফশধভারা, 

২০০৬ 
[এআ শফশধভারা ংিান ভন্ত্রণারয় কর্তবক প্রণীত ম্ভর আা কর ভন্ত্রণারম্ভয়য নন-কযাডায  

নন-কগম্ভজম্ভটড কভ বকতবাম্ভদয কক্ষম্ভত্র প্রম্ভমাজয] 

এ অয  নং ২৮৬-অআন/২০০৬ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাম্ভদম্ভয ংশফধান এয  

১৩৩ দেম্ভেম্ভদয তবাংম্ভ প্রদি ক্ষভতাফম্ভর যাষ্ট্রশত, উক্ত ংশফধাম্ভনয ১৪০(২) দেম্ভেম্ভদয 

শফধান কভাতাম্ভফক ফাংরাম্ভদ যকাযী কভ বকশভম্ভনয শত যাভ বক্রম্ভভ, শননরূ শফশধভারা 

প্রণয়ন কশযম্ভরন, মথাঃ 

১। শম্ভযানাভ :   
এআ শফশধভারা ফাংরাম্ভদ শচফারয় (কযাডায ফশভূ বত কগম্ভজম্ভটড কভ বকতবা এফং নন-কগম্ভজম্ভটড 

কভ বচাযী) শনম্ভয়াগ শফশধভারা, ২০০৬ নাম্ভভ শবশত আম্ভফ। 

২। ংজ্ঞা :   

শফলয় শকংফা প্রম্ভঙ্গয শযন্থী শকছু না থাশকম্ভর, এআ শফশধভারায় 
(ক)‘‘কর্তবক্ষ’’ থ ব শনম্ভয়াগকাযী কর্তবক্ষ; 

(ে)‘‘কশভন’’ থ ব ফাংরাম্ভদ যকাযী কভ বকশভন; 

(গ)‘‘কশম্পউটায প্রশক্ষণপ্রাপ্ত’’ থ ব, 

()প্রাশনক কভ বকতবায কক্ষম্ভত্র Word processing এয শবজ্ঞতা; এফং 

(অ) ব্যশক্তগত কভ বকতবায কক্ষম্ভত্র Word processing  আ-কভআর  পযাক্স 

চারনায দক্ষতা  শবজ্ঞতা; 
(ঘ) ‘‘কযাডায ফশভূ বত কগম্ভজম্ভটড কভ বকতবা’’ থ ব ফাংরাম্ভদ শচফারম্ভয় কভ বযত এভন ককান 

কগম্ভজম্ভটড কভ বকতবা শমশন ফাংরাম্ভদ শশবর াশব বম্ভয ধীন শফদ্যভান ককান কযাডাম্ভযয 

দস্য নন; 
(ঙ)‘‘তপশর’’ থ ব এআ শফশধভারায শত ংম্ভমাশজত তপশর; 

(চ)‘‘শনম্ভয়াগকাযী কর্তবক্ষ’’ থ ব যকায ফা যকাম্ভযয শনকট আম্ভত এতদুম্ভেম্ভশ্য ক্ষভতাপ্রাপ্ত 

ককান কভ বকতবা; 

(ছ)‘‘দ’’ থ ব তপশম্ভর উম্ভল্লশেত ককান দ; 

(জ)‘‘প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতা’’ থ ব ংশশ্লষ্ট ম্ভদয জন্য তপশম্ভর উম্ভল্লশেত কমাগ্যতা; 

(ঝ)‘‘ফাংরাম্ভদ শচফারয়’’ থ ব গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাম্ভদ যকাম্ভযয কর ভন্ত্রণারয়  শফবাগ; 

(ঞ)‘‘শক্ষানশফ’’ থ ব ককান ম্ভদ শক্ষানশফ শাম্ভফ শনমৄক্ত ককান ব্যশক্ত; 

(ট)‘‘স্বীকৃশত শফেশফদ্যারয়’’ ফা ‘‘স্বীকৃশত কফাড ব’’ থ ব অাততঃ ফরফৎ ককান অআন দ্বাযা ফা 

অআম্ভনয ধীম্ভন প্রশতশষ্ঠত ককান শফেশফদ্যারয় ফা কফাড ব এফং এআ শফশধভারায উম্ভেশ্য 

দোযণকম্ভে, কশভম্ভনয শত যাভ বক্রম্ভভ, যকায কর্তবক স্বীকৃশত ফশরয়া কঘাশলত ন্য ককান 

শফেশফদ্যারয় ফা কফাড ব  আায ন্তভু বক্ত আম্ভফ। 

৩। শনম্ভয়াগ দ্ধশত :  

 (১)   তপশম্ভর ফশণ বত শফধান াম্ভম্ভক্ষ এফং গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাম্ভদম্ভয ংশফধাম্ভনয 

দেম্ভেদ ২৯(৩) এয উম্ভেশ্য দোযণকম্ভে, ংযক্ষণ ংক্রান্ত শনম্ভদ বাফরী াম্ভম্ভক্ষ 

ককান ম্ভদ শনম্ভন শফদত দ্ধশতম্ভত শনম্ভয়াগদান কযা আম্ভফ, মথাঃ 



  

(ক)যাশয শনম্ভয়াম্ভগয ভাধ্যম্ভভ; 

(ে)ম্ভদান্নশতয ভাধ্যম্ভভ। 

(২) ককান ব্যশক্তম্ভক ককান ম্ভদ শনম্ভয়াগ কযা আম্ভফ না, মশদ তজ্জন্য তঁায প্রম্ভয়াজনীয় 

কমাগ্যতা না থাম্ভক এফং যাশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্র, তঁায ফয় উক্ত ম্ভদয জন্য 

তপশম্ভর উম্ভল্লশেত ফয়ঃীভায ভম্ভধ্য না য়ঃ 

তম্ভফ তব থাম্ভক কম, ককান ব্যশক্তম্ভক ককান ম্ভদ এডক শবশিম্ভত আম্ভতাদোম্ভফ ব শনম্ভয়াগ কযা আয়া 

থাশকম্ভর উক্ত ম্ভদ ব্যাতবাম্ভফ শনমৄক্ত থাকাকারীন কাম বকাম্ভরয জন্য তঁায কক্ষম্ভত্র প্রম্ভমাজয 

ম্ভফ বাি ফয়ঃীভা শশথর কযা মাআম্ভত াম্ভয। 

৪। যাশয শনম্ভয়াগ :  
(১)  কশভম্ভনয সুাশয ব্যশতম্ভযম্ভক কশভম্ভনয অতাভুক্ত ককান ম্ভদ ককান ব্যশক্তম্ভক 

যাশয শনম্ভয়াগ কযা মাআম্ভফ না। 

(2) শনম্ভয়াগকাযী কর্তবক্ষ কর্তবক গঠিত ফাছাআ ফা শনফ বাচন কশভটিয সুাশয ব্যশতম্ভযম্ভক 

কশভম্ভনয অতাফশভূ বত ককান ম্ভদ যাশয শনম্ভয়াগ কযা মাআম্ভফ না। 

(3) উ-শফশধ (২) এয উম্ভেশ্য দোযণকম্ভে ফাছাআ ফা শনফ বাচন কশভটি, শরশেত  কভৌশেক 

যীক্ষা শবশিম্ভত, উায সুাশয প্রণয়ন কশযম্ভফ। 

(4) ককান ম্ভদ যাশয শনম্ভয়াম্ভগয জন্য ককান ব্যশক্ত কমাগ্য ফশরয়া শফম্ভফশচত আম্ভফন না, 

মশদ শতশন 

(ক)ফাংরাম্ভদম্ভয নাগশযক না ন, থফা ফাংরাম্ভদম্ভয িায়ী ফাশন্দা না ন, থফা  

ফাংরাম্ভদম্ভ ডশভাআর না ন; 

(ে)এভন ককান ব্যশক্তম্ভক শফফা কম্ভযন থফা শফফা কশযফায জন্য প্রশতশ্রুশতফদ্ধ ন, 

শমশন ফাংরাম্ভদম্ভয নাগশযক নম্ভন। 

(5) ককান ম্ভদ যাশয শনম্ভয়াগ কযা আম্ভফ না, মশদ 

(ক)শনম্ভয়াম্ভগয জন্য ফাছাআকৃত ব্যশক্তয স্বািয যীক্ষায উম্ভেম্ভশ্য স্বািয শধদপ্তম্ভযয 

ভাশযচারক কর্তবক গঠিত কভশডম্ভকর কফাড ব থফা, কক্ষত্র শফম্ভম্ভল, তৎকর্তবক 

ভম্ভনানীত ককান কভশডম্ভকর শপায এআ ভম্ভভ ব প্রতযয়ন না কম্ভযন কম, উক্ত ব্যশক্ত 

স্বািযগতবাম্ভফ দেরূ ম্ভদ শনম্ভয়াগম্ভমাগ্য এফং শতশন এআরূ ককান বদশক বফকল্য 

ভুশগম্ভতম্ভছন না মাা ংশশ্লষ্ট ম্ভদ দাশয়ত্ব ারম্ভন ককান ব্যাঘাত সৃশষ্ট কশযম্ভত 

াম্ভয; এফং 

(ে)এআরূ ফাছাআকৃত ব্যশক্তয দোফ ব-কাম বকরা মথাম্ভমাগ্য এম্ভজিীয ভাধ্যম্ভভ তদন্ত না 

আয়া থাম্ভক এফং তদম্ভন্তয পম্ভর কদো না মায় কম, প্রজাতম্ভন্ত্রয চাকুযীম্ভত শনমৄশক্তয 

জন্য শতশন দেমৄক্ত নম্ভন। 

(৬)  ককান ব্যশক্তম্ভক ককান ম্ভদ শনম্ভয়াম্ভগয জন্য সুাশয কযা আম্ভফ না, মশদ শতশন  

(ক)উক্ত ম্ভদয জন্য কশভন কর্তবক ফা শনম্ভয়াগকাযী কর্তবক্ষ কর্তবক দযোস্ত 

অফাম্ভনয শফজ্ঞশপ্তম্ভত উশল্লশেত শপ মথামথ পযভ  শনশদ বষ্ট তাশযম্ভেয ভম্ভধ্য 

দযোস্ত দাশের না কম্ভযন; 

(ে)যকাযী চাকুযী শকংফা ককান িানীয় কর্তবম্ভক্ষয চাকুযীম্ভত শনম্ভয়াশজত থাম্ভকন 

এফং স্বীয় ঊধ বতন কভ বকতবায ভাধ্যম্ভভ দযোস্ত দাশের না কম্ভযন। 



  

৫। ম্ভদান্নশতয ভাধ্যম্ভভ শনম্ভয়াগ :  

(১)  এতদুম্ভেম্ভশ্য যকায কর্তবক গঠিত ংশশ্লষ্ট ফাছাআ ফা শনফ বাচন কশভটিয সুাশযম্ভয 

শবশিম্ভত ককান ম্ভদ ম্ভদান্নশতয ভাধ্যম্ভভ শনম্ভয়াগ কযা মাআম্ভফঃ  

তম্ভফ তব থাম্ভক কম, ৩য় কেণী আম্ভত ২য় কেণী থফা ২য় কেণী আম্ভত  

১ভ কেণী থফা ৩য় কেণী আম্ভত ১ভ কেণীয ম্ভদ কশভম্ভনয সুাশযম্ভয শবশিম্ভত 

ম্ভদান্নশতয ভাধ্যম্ভভ শনম্ভয়াগ কযা মাআম্ভফ। 

(2) মশদ ককান ব্যশক্তয চাকুযীয বৃিান্ত ম্ভন্তালজনক না য় তাা আম্ভর শতশন ককান ম্ভদ 

ম্ভদান্নশতয ভাধ্যম্ভভ শনম্ভয়াম্ভগয জন্য কমাগ্য ফশরয়া শফম্ভফশচত আম্ভফন না।  

(3) কশভন কর্তবক শনধ বাশযত শম্ভরফা দেমায়ী কশভন কর্তবক শযচাশরত যীক্ষায় উিীণ ব 

না আম্ভর শশনয়য কাযী শচফ (কযাডায ফশভূ বত) ম্ভদ ম্ভদান্নশত প্রদান কযা মাআম্ভফ 

নাঃ 

তম্ভফ তব থাম্ভক কম, ঞ্চাম্ভাধ ব ফয়ম্ভয কভ বকতবাগম্ভণয কক্ষম্ভত্র এআ শফধান প্রম্ভমাজয আম্ভফ 

না। অয তব থাম্ভক কম, কশভন কর্তবক শম্ভরফা প্রণয়ন  যীক্ষা গ্রণ না কযা 

ম বন্ত এআ শফধান প্রম্ভমাজয আম্ভফ না। 

(4) যকাম্ভযয উ-শচফ, মৄগ্ম-শচফ, শতশযক্ত শচফ  শচফ ম্ভদ ম্ভদান্নশত শফশধভারা, 

২০০২ এয শফধান দেমায়ী সুশশযয়য শম্ভরকন কফাড ব কর্তবক সুাশযকৃত না আম্ভর 

ককান কভ বকতবাম্ভক উ-শচফ (কযাডায ফশভূ বত) ম্ভদ ম্ভদান্নশত প্রদান কযা মাআম্ভফ না।  

৬।   শক্ষানশফ :  

(১)  িায়ী শূন্য ম্ভদয শফযীম্ভত শনম্ভয়াম্ভগয জন্য ফাছাআকৃত ব্যশক্তম্ভক শক্ষানশফশয 

স্তম্ভয 

(ক)যাশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্র, কমাগদাম্ভনয তাশযে আম্ভত দুআ ফৎম্ভযয জন্য; এফং 

(ে)ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্র, এআরূ শনম্ভয়াম্ভগয তাশযে আম্ভত এক ফৎম্ভযয জন্য শনম্ভয়াগ 

কযা আম্ভফঃ 

তম্ভফ তব থাম্ভক কম, শনম্ভয়াগকাযী কর্তবক্ষ কাযণ শরশফদ্ধ কশযয়া ককান শক্ষানশফম্ভয 

শক্ষানশফশয কভয়াদ এআরূ বৃশদ্ধ কশযম্ভত াশযম্ভফন মাাম্ভত ফশধ বত কভয়াদ ফা কভয়াদমূ 

ফ বাকম্ভল্য দুআ ফৎম্ভযয শধক না য়। 

(2) কম কক্ষম্ভত্র ককান শক্ষানশফম্ভয শক্ষানশফশয কভয়াদ চরাকাম্ভর শনম্ভয়াগকাযী কর্তবক্ষ 

ভম্ভন কম্ভযন কম, তঁায অচযণ  কভ ব ম্ভন্তালজনক নম্ভ, ফা তঁায কভ বদক্ষতা য়ায 

োফনা নাআ, কআম্ভক্ষম্ভত্র শনম্ভয়াগকাযী কর্তবক্ষ, 

(ক)যাশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্র, ংশশ্লষ্ট শক্ষানশফম্ভয চাকুযীয ফান ঘটাআম্ভত  

 াশযম্ভফ; এফং 

(ে)ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্র, তঁাম্ভক কম দ আম্ভত ম্ভদান্নশত কদয়া আয়াশছর কআ ম্ভদ 

প্রতযাফতবন কযাআম্ভত াশযম্ভফ। 



  

(৩) শক্ষনশফশয কভয়াদ, ফশধ বত কভয়াদ থাশকম্ভর তাা, দোণ ব আফায য শনম্ভয়াগকাযী 

কর্তবক্ষ, 

(ক)মশদ এআ ভম্ভভ ব ন্তুষ্ট ন কম, শক্ষানশফশয কভয়াদ চরাকাম্ভর ককান 

শক্ষানশফম্ভয অচযণ  কভ ব ম্ভন্তালজনক শছর না, তাা আম্ভর তাায 

চাকুযী িায়ী কশযম্ভফ; এফং 

(ে)মশদ ভম্ভন কম্ভযন কম, উক্ত কভয়াদ চরাকাম্ভর শক্ষানশফম্ভয অচযণ  কভ ব 

ম্পাদম্ভনয ভান ম্ভন্তালজনক শছর না, তাা আম্ভর উক্ত কর্তবক্ষ, 

 () যাশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্র, তঁায চাকুযীয ফান ঘটাআম্ভত াশযম্ভফ; 

এফং 

(অ) ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্র, তঁাম্ভক কম দ আম্ভত ম্ভদান্নশত কদয়া আয়াশছর কআ 

ম্ভদ প্রতযাফতবন কযাআম্ভত াশযম্ভফ। 

(৪)  ককান শক্ষানশফম্ভক ককান শনশদ বষ্ট ম্ভদ িায়ী কযা আম্ভফ না, মতক্ষণ না যকাযী 

অম্ভদফম্ভর ভয় ভয়, কম যীক্ষা  প্রশক্ষম্ভণয ব্যফিা কযা য়, কআ যীক্ষায় শতশন 

উিীণ ব ন  প্রশক্ষণ গ্রণ কম্ভযন।  

৭। শফম্ভল শফধান :  

 (১)  এআ শফশধভারায় মাা শকছুআ থাকুক না ককন, এআ শফশধভারা জাযী আফায ম্ভঙ্গ 

ম্ভঙ্গ 

(ক)তপশর ১ এয করাভ ১ এয ক্রশভক ৪  ৫ এয শফযীম্ভত উশল্লশেত প্রাশনক কভ বকতবা 

 ব্যশক্তগত কভ বকতবা ম্ভদ ২৮ এশপ্রর, ১৯৯৭ শিিাব্দ তাশযম্ভে কভ বযত ব্যশক্তগণ শদ্বতীয় 

কেণীয দভম বাদায় উক্ত তাশযম্ভে উক্ত দমূম্ভ দাশয়ত আয়াম্ভছন ফশরয়া গণ্য আম্ভফন এফং 

উক্ত তাশযম্ভেয যফতীম্ভত উশল্লশেত দমূ তপশর ১ এ ফশণ বত দ্ধশতম্ভত দোযণ কশযম্ভত 

আম্ভফ এফং ২৮ এশপ্রর, ১৯৯৭ শিিাব্দ তাশযম্ভে কম কর প্রাশনক কভ বকতবা ফা ব্যশক্তগত 

কভ বকতবা স্বয়ংশক্রয়বাম্ভফ শদ্বতীয় কেণীয কগম্ভজম্ভটড ম্ভদ দাশয়ত আয়াম্ভছন তাাযা নন-

কগম্ভজম্ভটড ম্ভদ কম ককাটায় শনম্ভয়াগপ্রাপ্ত শছম্ভরন কগম্ভজম্ভটড ম্ভদ কআ ককাটায় শনম্ভয়াগপ্রাপ্ত 

ফশরয়া গণ্য আম্ভফন; 

(ে)কম কর কভ বকতবায ফয় ঞ্চা ফৎয উিীণ ব আয়াম্ভছ কআ কর কভ বকতবাম্ভক কাযী 

শচফ (কযাডায ফশভূ বত) ম্ভদয শক্ষানশফকার ক আফায এক ফৎম্ভযয ভম্ভধ্য িায়ী 

আফায কক্ষম্ভত্র শফশধ ৬(৪) এ ফশণ বত যীক্ষা ফা প্রশক্ষণ গ্রণ কশযম্ভত আম্ভফ;  

(গ)তপশর ১ এ উশল্লশেত ককান দ দোযম্ভণয কক্ষম্ভত্র যাশয  ম্ভদান্নশতয ককাটা শফবাজম্ভন 

ককান বগ্নাং অশম্ভর উবয় ককাটায় বগ্নাং দোণ বংখ্যা শাম্ভফ ম্ভদান্নশতয ককাটায শত 

মৄক্ত আম্ভফ; 

(ঘ)তপশর ১ এ উশল্লশেত দমূম্ভয জন্য (১) The Stenographers and Stento-

Typists (Ministries, Divisions and Attached Departments) Recruitment 

Rulses, 1978; (২) The Typists (Ministries, Divisons and Attached 

Departments) Recruitment Rulses, 1978; (৩) Lower Officer Assistant 



  

(Ministries, Divisons and Attached Departments) Recruitment Rules, 

1979; (৪) The Ministries and Division (Upper Division Assistant and 

Section Assistant) Recruitment Rules, 1984; (৫) শচফারয়/ 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগমূম্ভয প্রধান কাযী (কড এযাশম্ভটন্ট) ম্ভদয শনম্ভয়াগ শফশধ, ১৯৮৬; 

এফং (৬) শননভান কাযী-তথা মুদ্রাক্ষশযক, কিআন কায কশয়ায, ডুশিম্ভকটিং কভশন 

াম্ভযটয, কডা যাআডায, দপ্তযী  এভ,এর,এ,এ (ভন্ত্রণারয়/শফবাগ  ংমৄক্ত 

শধদপ্তয) শফশধভারা, ১৯৯৩ এ মাা শকছুআ থাকুক না ককন, এআ শফশধভারায অতাভুক্ত 

ফাংরাম্ভদ শচফারম্ভয়য কভ বকতবা ফা কভ বচাযীগম্ভণয কক্ষম্ভত্র এআ শফশধভারায শফধান প্রম্ভমাজয 

আম্ভফ। 

(২) উ-শফশধ (১) এ মাা শকছুআ থাকুক না ককন, এআ শফশধভারা ফরফৎ আফায 

ব্যফশতদোম্ভফ ব উক্ত উ-শফশধম্ভত উশল্লশেত শফশধমূম্ভয অতায় ককান কাম বক্রভ 

শনষ্পন্ন থাশকম্ভর তাা কম কর ব্যশক্তয কক্ষম্ভত্র এআ শফশধভারা প্রম্ভমাজয য় কআ কর 

ব্যশক্তয কক্ষম্ভত্র, মতদূয েফ, এআ শফশধভারা দোম্ভয শনষ্পন্ন কশযম্ভত আম্ভফ; এফং এআ 

শফশধভারা ফরফৎ আফায কপ্রশক্ষম্ভত ফাংরাম্ভদ শচফারম্ভয়য কযাডায ফশভূ বত কগম্ভজম্ভটড 

এফং নন-কগম্ভজম্ভটড দধাযীগম্ভণয কক্ষম্ভত্র উক্ত শফশধমূম্ভয অতায় আম্ভতাদোম্ভফ ব গৃীত 

ককান ব্যফিা ফা ম্পাশদত কাম্ভম বয বফধতা ক্ষুণ্ণ আম্ভফ না।  

৮। যশতকযণ  কপজত : 

 (১) ফাংরাম্ভদ শচফারয় (কযাডায ফশভূ বত কগম্ভজম্ভটড এফং নন-কগম্ভজম্ভটড কভ বকতবা  

কভ বচাযী) শনম্ভয়াগ শফশধভারা, ১৯৯৮ এতদ্দ্বাযা যশত কযা আর। 

(২) উক্তরূ যশতকযণ ম্ভে উক্ত শফশধভারায অতায় কম কর কাম বক্রভ শনষ্পন্ন 

আয়াম্ভছ তাা এআ শফশধভারায ধীম্ভন ম্পন্ন আয়াম্ভছ ফশরয়া গণ্য আম্ভফ এফং এআ 

শফশধভারা জাযীয তাশযম্ভে শনষ্পন্ন কাম বাশদ, মতদূয েফ, এআ শফশধভারায ধীম্ভন 

শনষ্পন্ন কশযম্ভত আম্ভফ। 
তপশর-১ 

ক্রশভক 

নং 
ম্ভদয নাভ যাশয 

শনম্ভয়াম্ভগয 

কক্ষম্ভত্র 

ফয়ীভা 

শনম্ভয়াগ দ্ধশত প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতা 

১। উ-শচফ 

(কযাডায ফশভূ বত) 

 শশনয়য কাযী 

শচফ (কযাডায 

ফশভূ বত) দধাযী 

কভ বকতবাগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ। 

(ক) শশনয়য কাযী শচফ 

(কযাডায ফশভূ বত) ম্ভদ শতন 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবজ্ঞতা; 

এফং 

(ে) যকাম্ভযয উ-শচফ, 

মৄগ্ম-শচফ, শতশযক্ত শচফ 

 শচফ ম্ভদ ম্ভদান্নশত 



  

ক্রশভক 

নং 
ম্ভদয নাভ যাশয 

শনম্ভয়াম্ভগয 

কক্ষম্ভত্র 

ফয়ীভা 

শনম্ভয়াগ দ্ধশত প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতা 

শফশধভারা, ২০০২ এয শফধান 

দেমায়ী সুশশযয়য 

শম্ভরকন কফাড ব কর্তবক 

সুাশযকৃত। 

২। শশনয়য কাযী 

শচফ (কযাডায 

ফশভূ বত) 

 কাযী শচফ 

(কযাডায ফশভূ বত) 

দধাযী 

কভ বকতবাগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ। 

কাযী শচফ (কযাডায 

ফশভূ বত) ম্ভদ দৈযন ঁচ 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবজ্ঞতা। 

৩। কাযী শচফ 

(কযাডায ফশভূ বত) 

 প্রাশনক কভ বকতবা  

ব্যশক্তগত কভ বকতবা 

দধাযী কভ বকতবাগম্ভণয 

ভধ্য আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ (যযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারয়, জাতীয় 

ংদ শচফারয়, 

শনফ বাচন কশভন 

শচফারয় এফং  

যকাযী কভ বকশভন 

শচফারয় এয ংশশ্লষ্ট 

দধাযীগণ ব্যশতত)। 

(ক) প্রাশনক কভ বকতবা ফা 

ব্যশক্তগত কভ বকতবা ম্ভদ াত 

ফৎম্ভযয চাকুযীয 

শবজ্ঞতা স্বীকৃশত 

শফেশফদ্যারয় আম্ভত দৈযন 

স্নাতক ফা ভভাম্ভনয শডগ্রী; 

থফা 

(ে) প্রাশনক কভ বকতবা ফা 

ব্যশক্তগত কভ বকতবা ম্ভদ ফায 

ফৎম্ভযয চাকুযীয 

শবজ্ঞতা স্বীকৃশত কফাড ব 

আম্ভত উি ভাধ্যশভক 

াটি বশপম্ভকট (এআচ.এ.শ) 

ফা ভভাম্ভনয যীক্ষায় 

উিীণ ব। 

৪। 

 

প্রাশনক 

কভ বকতবা 

দৈর্ধ্ব 

শত্র 

(ক) কভাট ম্ভদয 

তকযা য়লশি বাগ 

ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্রঃ 

ঁট-মুদ্রাক্ষশযক/কশম্পউটায 



  

ক্রশভক 

নং 
ম্ভদয নাভ যাশয 

শনম্ভয়াম্ভগয 

কক্ষম্ভত্র 

ফয়ীভা 

শনম্ভয়াগ দ্ধশত প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতা 

ফৎয দ শপ কাযী  

শপ কাযী-কাভ-

মুদ্রাক্ষশযক/ ডাটা এশি 

াম্ভযটয 

দধাযীগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ; 

(ে) কভাট ম্ভদয 

তকযা ম্ভনয বাগ 

দ ঁট-

মুদ্রাক্ষশযক/কশম্পউটায 

াম্ভযটয 

দধাযীগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ; এফং 

(গ) কভাট ম্ভদয 

তকযা শফ বাগ দ 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ।  

াম্ভযটয, শপ কাযী 

ফা শপ কাযী কাভ-

মুদ্রাক্ষশযক/ডাটা এশি 

াম্ভযটয ম্ভদ দৈযন ঁচ 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবজ্ঞতা। 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্রঃ 

(ক) স্বীকৃত শফেশফদ্যারয় 

আম্ভত স্নাতম্ভকািয ফা 

ভভাম্ভনয শডগ্রী থফা শদ্বতীয় 

কেণীয স্নাতক ফা ভভাম্ভনয 

শডগ্রী; 

(ে) কশম্পউটায প্রশক্ষণপ্রাপ্ত; 

এফং 

(গ) তপশর-২ দেমায়ী 

গৃীত যীক্ষায় উিীণ ব।  

৫। ব্যশক্তগত 

কভ বকতবা 

দৈর্ধ্ব 

শত্র 

ফৎয 

(ক) কভাট ম্ভদয 

তকযা ঞ্চা বাগ 

দ ঁট-মুদ্রাক্ষশযক/ 

কশম্পউটায াম্ভযটয 

দধাযীগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ, তম্ভফ 

ম্ভদান্নশতয কমাগ্য 

ককান প্রাথী ায়া না 

কগম্ভর যাশয 

শনম্ভয়াম্ভগয ভাধ্যম্ভভ; 

এফং 

ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্রঃ 

ঁট-মুদ্রাক্ষশযক/ কশম্পউটায 

াম্ভযটয ম্ভদ দৈযন ঁচ 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবজ্ঞতাঃ 

তম্ভফ তব থাম্ভক কম, 

ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্র শম্ভরকন 

কগ্রডপ্রাপ্ত ঁট-

মুদ্রাক্ষশযক/কশম্পউটায 

াম্ভযটযগণম্ভক গ্রাশধকায 

প্রদান কশযম্ভত আম্ভফ। 

   (ক) কভাট ম্ভদয 

তকযা ঞ্চা বাগ 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্রঃ 



  

ক্রশভক 

নং 
ম্ভদয নাভ যাশয 

শনম্ভয়াম্ভগয 

কক্ষম্ভত্র 

ফয়ীভা 

শনম্ভয়াগ দ্ধশত প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতা 

দ যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ। 

    (ক) স্বীকৃত শফেশফদ্যারয় 

আম্ভত স্নাতম্ভকািয ফা 

ভভাম্ভনয শডগ্রী থফা শদ্বতীয় 

কেণীয স্নাতক ফা ভভাম্ভনয 

শডগ্রী; 

    (ে) কশম্পউটায প্রশক্ষণপ্রাপ্ত; এফং 

    (গ) তপশর ৩  ৪ দেমায়ী 

গৃীত যীক্ষায় উিীণ ব।  

৬। াট-মুদ্রাক্ষশযক/ 

কশম্পউটায 

াম্ভযটয 

দৈর্ধ্ব 

৩০ 

ফৎয 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ 
(ক) স্বীকৃত শফেশফদ্যারয় 

আম্ভত  স্নাতক ফা ভভাম্ভনয 

শডগ্রী; 
    (ে) কশম্পউটায প্রশক্ষণপ্রাপ্ত; এফং 

    (গ) তপশর ৩  ৪ দেমায়ী 

গৃীত যীক্ষায় উিীণ ব। 

৭। শপ কাযী দৈর্ধ্ব 

৩০ 

ফৎয 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ 
(ক) স্বীকৃত কফাড ব আম্ভত 

শদ্বতীয় শফবাম্ভগ উি ভাধ্যশভক 

াটি বশপম্ভকট (এআচ. এ.শ) 

ফা ভভাম্ভনয যীক্ষায় 

উিীণ ব। 

    (ে) তপশর ৩ দেমায়ী 

গৃীত যীক্ষায় উিীণ ব। 

৮। শপ কাযী-

কাভ- মুদ্রাক্ষশযক 
/ডাটা এশি 

াম্ভযটয 

দৈর্ধ্ব 

৩০ 

ফৎয 

(ক) কভাট ম্ভদয 

তকযা শত্র বাগ দ 

কিআন কায কশয়ায, 

ডুশিম্ভকটং কভশন 

াম্ভযটয, দপ্তযী  

এভ.এর.এ.এ 

দধাযীগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত (দেম্ভভাশদত 

দমূম্ভয ংখ্যায 

অদোশতক াম্ভয) 

ম্ভদান্নশতয ভাধ্যম্ভভ, 

তম্ভফ ম্ভদান্নশতয কমাগ্য 

প্রাথী ায়া না কগম্ভর 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ; এফং 

ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্রঃ 
(ক) কিআন কায কশয়ায 

শম্ভম্ভফ শতন ফৎম্ভযয, 

ডুশিম্ভকটং কভশন াম্ভযটয 

শম্ভম্ভফ ঁচ ফৎম্ভযয, দপ্তযী 

শম্ভম্ভফ অট ফৎম্ভযয ফা 

এভ.এর.এ.এ শম্ভম্ভফ দ 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবজ্ঞতা; 



  

ক্রশভক 

নং 
ম্ভদয নাভ যাশয 

শনম্ভয়াম্ভগয 

কক্ষম্ভত্র 

ফয়ীভা 

শনম্ভয়াগ দ্ধশত প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতা 

   (ে) কভাট ম্ভদয 

তকযা িয বাগ 

দ যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ। 

(ে) স্বীকৃত কফাড ব আম্ভত 

শদ্বতীয় শফবাম্ভগ উি ভাধ্যশভক 

াটি বশপম্ভকট (এআচ.এ.শ) 

ফা ভভাম্ভনয যীক্ষায় 

উিীণ ব; এফং 

    (গ) মুদ্রাক্ষম্ভয প্রশত শভশনম্ভট 

ফাংরা ২০টি ব্দ  

আংম্ভযজীম্ভত ২৮টি ম্ভব্দয 

গশত; এফং 
    (ঘ) কশম্পউটায চারনায 

দক্ষতা। 

    যশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্রঃ 

(ক) স্বীকৃত কফাড ব আম্ভত উি 

ভাধ্যশভক াটি বশপম্ভকট 

(এআচ.এ.শ) ফা ভভাম্ভনয 

যীক্ষায় উিীণ ব; 

    (ে) কশম্পউটায প্রশক্ষণপ্রাপ্ত; এফং 
    (গ) তপশ-৩  ৪ দেমায়ী 

গৃীত যীক্ষায় উিীণ ব।  

৯। কিআন কায 

কশয়ায 

দৈর্ধ্ব 

৩০ 

ফৎয 

ডুশিম্ভকটিং কভশন 

াম্ভযটয, দপ্তযী  

এভ,এর,এ,এ 

দধাযীগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ, তম্ভফ 

ম্ভদান্নশতযম্ভমাগ্য প্রাথী 

না ায়া কগম্ভর 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ। 

ম্ভদান্নশতয কক্ষম্ভত্রঃ 

ডুশিম্ভকটিং কভশন াম্ভযটয 

ম্ভদ দুআ ফৎম্ভযয, দপ্তযী 

ম্ভদ ঁচ ফৎম্ভযয ফা 

এভ,এর,এ,এ ম্ভদ াত 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবজ্ঞতা। 

    যাশয শনম্ভয়াম্ভগয কক্ষম্ভত্রঃ 

স্বীকৃত কফাড ব আম্ভত উি 

ভাধ্যশভক াটি বশপম্ভকট 

(এআচ.এ.শ) ফা ভভাম্ভনয 

যীক্ষায় উিীণ ব। 

১০। ডুশিম্ভকটিং 

কভশন 

দৈর্ধ্ব 

৩০ 

দপ্তযী  

এভ,এর,এ,এ 

ম্ভদান্নশতয জন্যঃ 



  

ক্রশভক 

নং 
ম্ভদয নাভ যাশয 

শনম্ভয়াম্ভগয 

কক্ষম্ভত্র 

ফয়ীভা 

শনম্ভয়াগ দ্ধশত প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতা 

াম্ভযটয ফৎয দধাযীগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ, তম্ভফ 

ম্ভদান্নশতযম্ভমাগ্য প্রাথী 

ায়া না কগম্ভর 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ। 

(ক) দপ্তযী ম্ভদ দুআ ফৎম্ভযয 

ফা এভ,এর,এ,এ ম্ভদ ঁচ 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবিতা; 

এফং  

    (ে) ডুশিম্ভকটিং কভশন 

চারনায ফাস্তফ শবজ্ঞতা।  

    যাশয শনম্ভয়াম্ভগয জন্যঃ 

(ক) স্বীকৃত কফাড ব আম্ভত উি 

ভাধ্যশভক াটি বশপম্ভকট 

(এআচ.এ.শ) ফা ভভাম্ভনয 

যীক্ষায় উিীণ ব; এফং 

    (ে) ডুশিম্ভকটিং  কভশন  

চারনায ফাস্তফ শবজ্ঞতা 

থাশকম্ভত আম্ভফ।  

১১। দপ্তযী  এভ,এর,এ, এ 

দধাযীগম্ভণয ভধ্য 

আম্ভত ম্ভদান্নশতয 

ভাধ্যম্ভভ। 

এভ, এর, এ, এ ম্ভদ শতন 

ফৎম্ভযয চাকুযীয শবজ্ঞতা।  

 

১২। এভ,এর,এ,এ দৈর্ধ্ব 

৩০ 

ফৎয 

যাশয শনম্ভয়াম্ভগয 

ভাধ্যম্ভভ 

ভাধ্যশভক স্কুর াটি বশপম্ভকট 

(এ,এ,শ) ফা ভভাম্ভনয 

যীক্ষায় উিীণ ব।  

তপশর-২ 

প্রাশনক কভ বকতবা ম্ভদ যাশয শনম্ভয়াগ প্রাথীম্ভদয যীক্ষায শফলয়, নম্বয আতযাশদ  

ক্রশভক নং যীক্ষায শফলম্ভয়য নাভ কভাট নম্বয ফ বশনন া নম্বয ভয় 

 (ক) শরশেত যীক্ষা ২০০ ৫০%  

১। ফাংরা ৭৫   



  

২। আংম্ভযজী ৭৫   

৩ ঘন্টা ৩। গশণত ২৫  

৪। াধাযণ জ্ঞান ২৫  

 (ে) কভৌশেক যীক্ষা ২৫   

        ফ বম্ভভাটঃ ২২৫   

 

ব্যাখ্যাঃ  (১) শরশেত যীক্ষায় উিীণ ব প্রাথীযাআ কভৌশেক যীক্ষায জন্য কমাগ্য শফম্ভফশচত আম্ভফ।  

 (২) কশম্পউটাম্ভযয Word Processing এয শবজ্ঞতা থাশকম্ভত আম্ভফ।   
 

তপশর-৩ 

ব্যশক্তগত কভ বকতবা, ঁট-মুদ্রাক্ষশযক/কশম্পউটায াম্ভযটয, শপ কাযী, শপ কাযী-কাভ-

মুদ্রাক্ষশযক/ডাটা এশি াম্ভযটয ম্ভদ যাশয শনম্ভয়াগ প্রাথীম্ভদয যীক্ষায শফলয়, নম্বয আতযাশদ।  
 

 (ক) শরশেত যীক্ষা ১০০ ৫০%  

১। ফাংরা ৩০  
 

 

৯০ শভশনট ২। আংম্ভযজী ৩০  

৩। গশণত ২০  

৪। াধাযণ জ্ঞান ২০  

 (ে) কভৌশেক যীক্ষা ১০   

 ফ বম্ভভাটঃ ১১০   

 

ব্যাখ্যাঃ  (১) শরশেত যীক্ষায়  এফং তপশর-৪ এ ফশণ বত ঁট-শরশ/মুদ্রাক্ষয/কশম্পউটায 

এযাটিটিউড কটম্ভি উিীণ ব প্রাথীযাআ কভৌশেক যীক্ষায জন্য কমাগ্য শফম্ভফশচত আম্ভফ।  

(২) কশম্পউটাম্ভযয Word Processing  আ-কভআর  পযাক্স শযচারনায় দক্ষতা  

শবজ্ঞতা থাশকম্ভত আম্ভফ।   

তপশর-৪ 
ং ‘ক’ 

 
ব্যশক্তগত কভ বকতবা, ঁট-মুদ্রাক্ষশযক/কশম্পউটায াম্ভযটয, ম্ভদ যাশয শনম্ভয়াগ প্রাথীম্ভদয ঁটশরশ 

 মুদ্রাক্ষয যীক্ষায গশত, নম্বয আতযাশদ। 

 



  

ম্ভদয নাভ আংম্ভযজীম্ভত 

ফ বশনন 

গশত (প্রশত 

শভশনম্ভট) 

ফাংরায় 

ফ বশনন 

গশত 

(প্রশত 

শভশনম্ভট) 

আংম্ভযজী 

যীক্ষায় 

কভাট 

নম্বয 

ফাংরা 

যীক্ষায় 

কভাট 

নম্বয 

প্রশত 

শফলম্ভয় 

ফ বশন

ন া 

নম্বয 

গড় 

া 

নম্বয 

আংম্ভযজী 

যীক্ষায 

ভয় 

ফাংরা 

যীক্ষায 

ভয় 

  

ঁটশরশ 

 

       

ব্যশক্তগত 

কভ বকতবা 

৮০ ব্দ ৫০ ব্দ ১০০ 

ব্দ 

১০০ 

ব্দ 

৪০% ৫০% ৫ 

শভশনট 

৫ 

শভশনট 

 ঁট-

মুদ্রাক্ষশযক/ 

কশম্পউটায 

াম্ভযটয 

 

৭০ ব্দ 

 

৪৫ ব্দ 

 

১০০ 

ব্দ 

 

১০০ 

ব্দ 

 

৪০% 

 

৫০% 

 

৫ 

শভশনট 

 

৫ 

শভশনট 

  

মুদ্রাক্ষয 

 

       

ব্যশক্তগত 

কভ বকতবা 

 

৩০ ব্দ 

 

২৫ ব্দ 

 

৫০ ব্দ 

 

৫০ ব্দ 

 

৪০% 

 

৫০% 

 

৫ 

শভশনট 

 

৫ 

শভশনট 

 ঁট-

মুদ্রাক্ষশযক/ 

কশম্পউটায 

াম্ভযটয 

 

৩০ ব্দ 

 

২৫ ব্দ 

 

৫০ ব্দ 

 

৫০ ব্দ 

 

৪০% 

 

৫০% 

 

৫ 

শভশনট 

 

৫ 

শভশনট 

ং ‘ে’ 
 

ব্যশক্তগত কভ বকতবা,  ঁট-মুদ্রাক্ষশযক/কশম্পউটায াম্ভযটয দধাযীগম্ভণয শম্ভরকন কগ্রম্ভডয জন্য 

ঁটশরশ  মুদ্রাক্ষয যীক্ষায গশত। 
 



  

 

ম্ভদয নাভ 
ঁটশরশ মুদ্রাক্ষয 

আংম্ভযজীম্ভত 

ফ বশনন গশত 

(প্রশত শভশনম্ভট) 

ফাংরায় ফ বশনন 

গশত (প্রশত 

শভশনম্ভট) 

আংম্ভযজীম্ভত 

ফ বশনন গশত (প্রশত 

শভশনম্ভট) 

ফাংরায় ফ বশনন 

গশত (প্রশত 

শভশনম্ভট) 

ব্যশক্তগত 

কভ বকতবা 
১০০ ব্দ ৭০ ব্দ ৩৫ ব্দ ৩০ ব্দ 

ঁট-

মুদ্রাক্ষশযক/ 

কশম্পউটায 

াম্ভযটয 

 

৮০ ব্দ 

 

৫০ ব্দ 

 

৩০ ব্দ 

 

২৫ ব্দ 

 

ব্যাখ্যাঃ  (১) ঁটশরশ কনাট প্রশতশরশকযণ (Transcribe)  এয জন্য ৩০ শভশনট ভয় ফযাে থাশকম্ভফ। 

(2) ৫% এয শধক ভুম্ভরয কক্ষম্ভত্র ককান গশত জবন কম্ভয নাআ ফশরয়া গণ্য আম্ভফ।  

(3) ফাংরা  আংম্ভযজী উবয় প্রকায মুদ্রাক্ষম্ভযয কক্ষম্ভত্র ৫টি করাক একটি ব্দ শাম্ভফ গণ্য আম্ভফ। 

(4) ফ বশনন গশতম্ভক া নম্বয (৪০%) শাম্ভফ গণ্য কযা আম্ভফ।  

(5) ব্যশক্তগত কভ বকতবা,  ঁট-মুদ্রাক্ষশযক/কশম্পউটায াম্ভযটয ম্ভদ শম্ভরকন কগ্রড 

প্রাশপ্তয জন্য ং-ে প্রম্ভমাজয আম্ভফ।  

তপশর-৫ 
 

শপ কাযী-কাভ-মুদ্রাক্ষশযক/ডাটা এশি াম্ভযটয ম্ভদ যাশয শনম্ভয়াগ প্রাথীম্ভদয মুদ্রাক্ষয গশত, 

নম্বয আতযাশদ। 

ম্ভদয নাভ আংম্ভযজীম্ভত 

ফ বশনন গশত  

(প্রশত 

শভশনম্ভট) 

ফাংরাম্ভত 

ফ বশনন 

গশত (প্রশত 

শভশনম্ভট) 

আংম্ভযজী 

মুদ্রাক্ষয 

যীক্ষায় 

কভাট নম্বয 

ফাংরা 

মুদ্রাক্ষয 

যীক্ষায় 

কভাট 

নম্বয 

প্রশত 

শফলম্ভয় 

া 

নম্বয 

গড় 

া 

নম্বয 

আংম্ভয

জী 

যীক্ষা

য ভয় 

ফাংরা 

যীক্ষায 

ভয় 

শপ 

কাযী-

কাভ-

মুদ্রাক্ষশযক/ 

ডাটা এশি 

াম্ভযটয 

 

২০ ব্দ 

 

২০ ব্দ 

 

৫০ ব্দ 

 

৫০ ব্দ 

 

৪০% 

 

৫০% 

 

১০ 

শভশনট 

 

১০ 

শভশনট 

ব্যাখ্যাঃ (১)  ফাংরা  আংম্ভযজী উবয় প্রকায মুদ্রাক্ষম্ভযয কক্ষম্ভত্র ৫টি করাক একটি ব্দ শাম্ভফ গণ্য আম্ভফ। 

(2) ৫% এয শধক ভুম্ভরয কক্ষম্ভত্র ককান গশত জবন কম্ভয নাআ ফশরয়া গণ্য আম্ভফ।  

(3) ফ বশনন গশতম্ভক া নম্বয (৪০%) শাম্ভফ গণ্য কযা আম্ভফ।  

[এঅয নং ২৮৬-অআন/২০০৬ , তাশযে ৩১-১০-২০০৬] 

১.৫। GOVERNMENT OF PEOPLE'S REPUBLIC OF 

৫ 



  

BAGLADESH 

MINISTRY OF ESTABLISHMENT 

NOTIFICATION 
 

 SRO No. 104.L/85/ME/RI/I-9/84/In pursuance of the Proclamation 

of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in 

that behalf, the President after consultation with the Bangladesh Public 

Service Commission is pleased to make the following rules, namely. 
 

THE COMPUTER PERSONNEL (GOVERNMENT AND 

LOCAL AUTHORITIES) 

RECRUITMENT RULES, 1985 

RECRUITMENT RULES FOR COMPUTER PERSONNEL, 1985 

1. Short title :  

These rules may be called The Computer Personnel (Government and 

Local Authorities) Recruitment Rules, 1985. 

2. Definitions :  

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context 

(a) "Appointing Authority" means the Government and includes in 
relation to any specified post or class of such posts, any 
officer/authorized by the Government to make appointment to such 
post or class of posts; 

(b) "Commission" means the Bangladesh Public Service Commission; 

(c) "Probationer" means a person appointed on probation  to a 
specified post; 

(d) "Recognized University or Board" means a University or Board 
established by or under any law for the time being in force and 
includes any other University or Board declared by the 
Government, after consultation with the Commission, to be a 
recognized University or Board for the purposes of these rules; 

(e) "Recognized Computer Professional Society" means a Society 
recognized as such by the Government in consultation with the 
Commission; 

(f) "Requisite qualification" in relation to a specified post, means the 
qualification prescribed in the Schedule in relation to that post; 

(g) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules; and 

(h) "Specified post" means a post specified in the Schedule. 

3. Procedure for recruitment :  



  

 (1) Subject to the provision of the Schedule, appointment to a 

specified post shall be made 

(a) by direct recruitment; 

(b) by promotion; or 

(c) by transfer on deputation. 

(2) No person shall be appointed to a specified post unless he has the 

requisite qualification and in the case of direct recruitment, he is 

also within the age limit laid down in the Schedule for that post. 

4. Appointed by direct recruitment : 

 (1)  No appointed to a specified post by direct recruitment shall be 

made except upon the recommendation of the Commission. 

(2) No person shall be eligible for appointment to a specified post by 

direct recruitment, if he 

(a) is not a citizen of Bangladesh; and 

(b) is married to, or has entered into a promise of marriage with 

a person who is not a citizen of Bangladesh. 

(3) No appointment to a specified post by direct recruitment shall be 

made until 

(a) the person selected for appointment is certified by a Medical 

Board set up for the purpose by the Director-General  of 

Health Service/and in the case of Non-gazetted post, by an 

authorised Medical Officer, to be medically fit for such 

appointment  and that he does not suffer from any such 

organic defect as is likely to interfere with the discharge of 

the duties of the post; and 

(b) the antecedents of the person so selected have been verified 

through appropriate agencies and found to be such as do not 

render him unfit for appointment in the service of the 

Republic. 

(4) No person shall be recommended for appointment to a specified 

post unless- 

(a) he applied in such form accompanied by such fee and before 

such date, as was notified by the Commission while inviting 

applications for the post; and 

(b) in the case of a person already in Government service or in 

the service of a local authority he has applied through his 

official superior. 

5. Appointment by Promotion : 



  

(1)  Appointment by promotion shall be made on the recommendation 

of such Departmental Selection Board as the Government may 

constitute in this behalf. 

(2)  A person shall not be eligible for appointment by promotion to a 

specified post if he has not been confirmed in any post on the 

ground of unsatisfactory service records or of his failure to fulfill 

any other requirement for confirmation in that post. 

(3)  Appointment by transfer on deputation may made by Government 

for one Office/Corporation to the other and by Server Corporation 

authority within their jurisdiction. 

6. Probation : 

 (1) Person selected for appointment to a specified post, otherwise than 

by transfer on deputation, against a server vacancy shall be 

appointed on probation 

(a) in the case of direct recruitment for  period of two years 

from the date of substantive appointment; and 

(b) in the case of promotion, for a period of one year from the 

date of such appointment; 

Provided that the appointing authority may, for reasons to be 

recorded in writing, extend the period of probation by a period or 

periods so that the extended period does not exceed two years of 

the aggregate. 

(2) Where during the period of probation of a probationer, the 

appointing authority is of opinion that his conduct and work is 

unsatisfactory or that he is not likely to become efficient, it may, 

before the expiry of that period. 

(a) in the case of direct recruitment, terminate be service; and 

(b) in the case of promotion, revert him to the post from which 

he was promoted. 

(3) After the completion of the period of procession including the 

extended period, if any, the appointing authority. 

(a)       if it is satisfied that the conduct and work of the probationer 

during the period of his probation has been satisfactory shall 

subject to the provisions of sub-rules (4), confirm him; and 



  

(b)        it is of opinion that the conduct and work of the probationer 

during that period was not satisfactory, may 

(i) in the case of direct recruitment, terminate his service; and 

(ii) in the case of promotion, revert his to the post from 

which he was promoted. 

(4) A probationer shall not be confirmed in a specified post until he 

has passed such examination and training as the Government may, 

from time to time direct by order 

7 Repeal :  

 These rules supersede all previous rules, regulations or any other legal 

instruments if any, on recruitment of Computer Personnel in the 

Government or any local authority. 

Sl. 

No. 

Name of 

the 

specified 

post 

Age-limit 

for direct 

recruitment 

Method of 

recruitment 

Qualification and experience 

1. Director/

General 

Manager. 

Between 

30 and 45 

years. 

(i) 60% by 

promotion from 

amongst the 

Deputy 

Directors/Deputy 

General Managers 

 

(ii) 40% by 

transfer on 

deputation or by 

direct recruitment 

Or 

By promotion if 

no suitable 

candidate is 

available by direct 

recruitment or 

deputation. 

(i) For persons to be appointed 

by promotion- At least 5 years 

experience as Systems 

Manager, or Deputy Director/ 

Deputy General Manager, 

relaxable in special cases. 

(ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment or by 

transfer on deputation; 

(iii) High Academic degree (Post-

Graduation degree in 

Computer Science/ 

Engineering/ Business 

Administration/ Economics/ 

Mathematics/ Statistics or M. 

Phill. in Physics, Applied 

Physics, Commerce or related 

subjects) with at least 12 years 

experience in the line with at 

least 5 years in any Computer 

installation. 

(iv) Membership/ Fellowship or 

rccognised Computer 

professional society.  
 

 



  

Sl. 
No. 

Name of the 
specified post 

Age-limit 
for direct 
recruitment 

Method of 
recruitment 

Qualification and 
experience 

2. Deputy 
Director/ 
Deputy 
General 
Manager. 

Between 
29 and 45 
years. 

(i) 60% by 
promotion from 
amongst the Sr. 
Systems Analysts 
and Senior 
Programmer. 

 

(i) For persons to be 
appointed by promotion- At 
least 5 years experience as 
Senior System Analysts.  

At least 7 years experience 
as Senior Programmer, 
relaxable in special cases. 

(ii) Direct recruitment: 

(a) High Academic 
degree (Post-Graduation 
degree in Computer 
Science/ Engineering/ 
Business Administration/ 
Economics/ Mathematics/ 
Statistics or M. Phill. in 
Applied Physics, Physics, 
Mathematics, Statistics, 
Commerce or related 
subjects) with at least 10 
years experience in the line 
with at least 3 years in any 
Computer installation. 

(b) Membership/ 
Fellowship professional 
society. 

3. Deputy 
Director 
(Systems)/ 
Systems 
Manager. 

Between 
29 and 45 
years. 

(i) 60% by 
promotion from 
amongst the Sr. 
Systems Analysts 
and Senior 
Programmer. 

(ii) 40% by 
transfer on 
deputation or by 
direct recruitment. 
Or, 
By promotion if 
no suitable 
candidate is 
available by direct 
recruitment or 
deputation  
 

 

(i) For persons to be 
appointed by promotion: At 
least 5 years experience as 
Sr. System Analysts, 
relaxable in special cases.  

(ii) For persons to be 
appointed by direct 
recruitment or by transfer on 
deputation.  

(a) High Academic degree 
(Post-Graduate degree in 
Computer Science/ 
Engineering/ Business 
Administration/ Economics/ 
Mathematics/ Statistics, 
Commerce or related 
subjects) with 10 years 
experience in line with at 
least 3 years experience in 
Computer installation. 



  

 

Sl. 
No
. 

Name of the 
specified 
post 

Age-limit for 
direct 
recruitment 

Method of 
recruitment 

Qualification and experience 

    (b) Systems Analyst 

background required. 

Membership/Fellowship of a  

recognised Computer 

Professional Sociity. 

4. Sr. Systems 

Analyst.  

Between 28 

and 40 

years. 

(i) 60% by 

promotion 

from amongst 

the Systems 

Analysts and 

Senior 

Programmer. 

(ii) 40% by 

transfer on 

deputation 

or by direct 

recruitment. 

Or, 

By 

promotion if 

no suitable 

candidate 

available by 

direct 

recruitment 

or 

deputation.  

(i) For persons to be appointed 

by promotion: At least 6 years 

experience as System Analysts, 

relaxable in special cases.  

(ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment or by 

transfer on deputation.  

(a) Master Degree in Applied 

Physics/ Mathematics/ 

Statistics/ Economics/ 

Commerce/ Sociology/ 

Business Administration 

or B.Sc. (Engineering). 

Systems Analyst 

background required. 

(b) Associate Membership of 

a Professional Computer 

Society 

(c) At least 5 years 

experience (2 years in 

case of Master Degree in 

Computer Science/ 

Engineering) as Systems 

Analyst. 

 

5. Systems 

Analyst 

Between 29 

and 40 

years. 

(i) 60% by 

promotion 

from amongst 

the Asst. 

Systems 

Analysts and 

Programmers. 

(i) For persons to be appointed 

by promotion: At least 5 years 

experience as Asst. System 

Analysts or as Programmer with 

proven ability in System 

Analysts,, relaxable in special 

cases.  



  

Sl. 

No. 

Name of the 

specified 

post 

Age-limit 

for direct 

recruitment 

Method of 

recruitment 

Qualification and experience 

   
 (ii) 40% by 

transfer on 

deputation or 

by direct 

recruitment. 

Or, 

By 

promotion if 

no suitable 

candidate 

available by 

direct 

recruitment 

or 

deputation.  

 (ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment or by 

transfer on deputation.  

(a) Master Degree in Applied 

Physics/ Mathematics/ 

Statistics/ Economics/ 

Commerce/ Sociology/ 

Business Administration or 

B.Sc. (Engineering). 

(b) Associate Membership of a 

recognised Professional 

Computer Society 

(c) At least 5 years experience 

(2 years in case of Master 

Degree in Computer 

Science/ Engineering) as 

Programmer or Assistant 

Systems Analyst relaxable 

in special cases.  

6. Asstt. 
System 
Analyst 

Between 
27 and 35 
years. 

(i) 60% by 

promotion from 

amongst the 

Asst. 

Programmers. 

(ii) 40% by 

transfer on 

deputation or 

by direct 

recruitment. 

Or, 

By promotion 

if no suitable 

candidate is 

available by 

direct 

recruitment or 

deputation.  

(i) For persons to be appointed 
by promotion:  
(a) At least 7 years experience 
as Asstt. Programmer, relaxable 
in special cases. 
(b) Proven ability in Systems 
Analysts.  

(ii) For persons to be appointed 
by direct recruitment or by 
transfer on deputation.  
(a) Master Degree in Physics/ 

Applied Physics/ 
Mathematics/ Statistics/ 
Economics/ Commerce/ 
Sociology/ Business 
Administration or B.Sc. 
(Engineering).  

       (b) Associate membership of a 
recognized Professional 
Computer Society. 

(c) Must qualify aptitude 
and practical test. 

(d) Proven ability in Systems 
Analysts. 



  

 

Sl. 

No. 

Name of the 

specified 

post 

Age-limit 

for direct 

recruitment 

Method of 

recruitment 

Qualification and experience 

    (e) At least 4 years experience as 

Assistant Programmer(2 years in 

case of Master degree in 

Computer Science/ Engineering)  

relaxable in special cases. 

7. Senior 

Programmer 
Between 

29 to 40 

years 

(i) 60%  by 

promotion 

from 

amongst the 

Programmer. 

(ii) 40 % by 

transfer on 

deputation of 

by direct 

recruitment. 

or 

By promotion, 

if no suitable 

candidate is 

available by 

direct 

recruitment or 

deputation. 

(i)For persons to be appointed by 

promotion: At least 5 years 

experience as Programmer, 

relaxable in special cases. 

(ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment or by 

transfer on deputation: 

(a)Master Degree in 

Physics/Applied Physics 

/Mathematics/Statistics/ 

Economics/Commerce/ 

Sociology/ Business 

Administration or B. Sc. 

(Engineering). 

(b)Associate Membership of  a 

recognized Professional 

Computer Society. 

(c) At least 5 years experience as 

Programmer (3 years in case of 

Master Degree in Computer 

Science/Engineering) relaxable 

in special cases. 

8. Programmer Between 

27 and 35 

years 

(i) 60% by 

promotion from 

amongst 

Assistant 

Programmers. 

 40% by 

transfer on 

deputation  

(i) For persons to be appointed 

by promotion: At least 7 years 

experience as Assistant 

Programmer relaxable in special 

cases.  

(ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment or by 

transfer on deputation.: 

(a) Master’s degree in  
 

৬ 



  

Sl. 

No. 

Name of the 

specified 

post 

Age-limit 

for direct 

recruitment 

Method of 

recruitment 

Qualification and experience 

   
(i) 40  or 

by direct 

recruitment. 

Or 

By promotion, 

if no suitable 

candidate is 

available by 

direct 

recruitment or 

by deputation. 

Physics/Applied Physics/ 

Mathematics/ Statistic/ Commerce 

/Economics/Sociology/Business 

Administration or B.Sc. 

(Engineering). 

(b) Associate Membership of a 

recognized Professional 

Computer Society. 

At least 4 years experience as 

Assistant Programmer (2 years 

in case of Master degree in 

Computer Science/ Engineering). 

9. Asstt. 

Programmer 

Between 

21 and 27 

years 

(i) 40% by 

promotion 

from amongst 

the Computer 

Operator.  

 (i) For persons to be appointed 

by promotion: 

(a) Graduate with 3 years 

experience in Computer 

Operation of Graduate with 

6 years experience in Data 

Entry/Control, relaxable in 

special cases. 

    

 

 

 

 

 

(ii) 60% by 

direct 

recruitment.  

 

(b) Must pass standard aptitude 

test  for programming. 

(c) Training in any High level 

 language such as 

COBAL,FORTARN and 

BASIC etc. 

(i) For reason to be appointed by 

direct recruitment: 

 (a) Master Degree in 

Physics/Applied 

Physics/Mathematics/Statistics

/ Economics/Commerce/ 

Sociology/ Business 

Administration or B.Sc. 

(Engineering). 

(b) Must qualified standard 

aptitude   test for 

programming. 

 (c) Associate Membership of a 

recognized Professional 

Computer Society. 



  

Sl. 
No. 

Name of the 
specified 
post 

Age-limit 
for direct 
recruitment 

Method of 
recruitment 

Qualification and experience 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operation 

Manager. 

 

 

 

 

 

Between 

30 and  45 

years 

(i) 60% by 

promotion 

from amongst 

Computer 

Operation 

Supervisors. 

 ((ii) 40% by transfer on 

deputation or 

by direct 

recruitment 

(i)For persons to be appointed 

by promotion: At least 6 years 

experience as Computer 

Operation Supervisor relaxable 

in special cases.  

(ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment: Graduate, 

preferably Science with 6 years 

experience as Computer 

Operation Supervisor or System 

professional with eligibility of 

System 

11. Computer 

Operation 

Supervisor 

Between 

27 and 35 

years. 

(i) 60% by 

promotion 

from amongst 

Sr. Computer 

Operator. 

(ii) 40% by 

transfer on 

deputation or 

by direct 

recruitment. 

             or 

By promotion, 

if no suitable 

candidate is 

available by 

direct 

recruitment.  

(i) For persons to be appointed 

by promotion: At least 7 years 

experience as Sr. Computer 

Operator relax able in special 

cases. 

ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment: Graduate, 

preferably Science with 7 years 

experience as Computer 

Operator, experience relaxable 

in special cases. 

 

 

 

 

 

12. Sr. 

Computer 

Operator 

Maximum 

30 years 

( (i) 40% by 

promotion 

from amongst 

Computer 

Operator. 

(ii) 60% by 

direct 

recruitment. 

 

(i) For persons to be appointed 

by promotion: At least 4 years 

experience as Computer 

Operator relaxable in special 

cases. 

(ii) For persons to be appointed 

by direct recruitment: 

(a)   Graduate, preferably 

Science, with 4 years 

experience as Computer 

Operators.  

 (b)  Must qualify practical test. 



  

Sl. 

No

. 

Name of the 

specified 

post 

Age-limit for 

direct recruitment 

Method of 

recruitment 

Qualification and 

experience 

14 Data Entry/ 

 Control  

Supervisor 

between 22 to 
35 years 

((i) 60% by 
promotion from 
amongst Sr. Data 
Entry operator. 

 

 

 

(ii) 40% by direct 
recruitment. 

 

 

 (i) For persons to be 
appointed by promotion: 
At least 7 years 
experience as Sr. Data 
Entry/Control operator 
relaxable in special cases.  

(ii) For reason to be 
appointed by direct 
recruitment: 

(a) H.S.C with 7 years 
experience as Data  
Entry/Control 
operator. 

(b) Must qualify 
practical test. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Data 
Entry/ 
Control 
Operator 

 

 

 

 

 

 

Between 20 and  
28 years 

Ditto 

 

 

(i) For persons to be 
appointed by promotion: 
At least 2 years 
experience as Data 
Entry/Control operator.  

 (ii) For reason to be 
appointed by   direct 
recruitment: 

(a) H.S.C with 2 years 
experience as  Data 
Entry/Control 
operator. 

  (b)  Must qualify 
practical test with a 
minimum speed of 
10,000 key 
depressions per 
hour. 

16. Data Entry/ 
Control 
Operator 

 

Between 18 and 
27 years. 

 By direct 
recruitment.  

   (i) For reason to be 
appointed by   direct 
recruitment: 

(a) H.S.C preferably in 
Science Group. 

(b) Must qualify 
standard aptitude   
test for Data Entry 
Operator. 



  

Sl. 
No. 

Name of the 
specified 
post 

Age-limit 
for direct 
recruitment 

Method of 
recruitment 

Qualification and 
experience 

17. Principle 
Maintenance 
Engineer. 

Between 
30 and 45 
years. 

 (i) 60% by 
promotion from 
amongst Sr. 

Maintenance 
Engineer. 

(ii) 40% by transfer 
on deputation or by 
direct recruitment. 

          or 

By promotion, if no 
suitable candidate is 
available by direct 
recruitment or 
deputation. 

( (i) For persons to be 
appointed by promotion: 
At least 3 years 
experience as Sr. 
Maintenance Engineer or 
equivalent. 

(ii) For persons to be 
appointed by direct 
recruitment or by transfer 
on deputation: 

(a) B.Sc Engineering 
in Computer 
Engineering /Electrical 
or Electronic 
Engineering. 

(b) At least 3years 
experience as Sr. 
Maintenance Engineer 
or equivalent. 

18 Sr. 

Maintenance 

Engineer. 

 

Between 

29 and 40 

years 

 (i) 60% by 

promotion from 

amongst  

Maintenance 

Engineer. 

(ii) 40% by transfer 

on deputation or by 

direct recruitment. 

           or 

By promotion, if no 

suitable candidate is 

available by direct 

recruitment or 

deputation. 

 

( (i) For persons to be 

appointed by promotion: 

At least 6 years 

experience as  

Maintenance Engineer in 

any Computer 

installation, relax able in 

special cases. 

(ii) For persons to be 

appointed by direct 

recruitment or by transfer 

on deputation: 

(a) B.Sc Engineering in 

Computer 

Engineering/Electric

al or Electronic 

Engineering. 

(b) At least 5 years 

experience as  

Maintenance 

Engineer in any 

Computer 

installation. 



  

Sl. 
No. 

Name of the 
specified 
post 

Age-limit 
for direct 
recruitment 

Method of 
recruitment 

Qualification and 
experience 

19 Maintenance 

Engineer. 

Between 

22 and 35 

years 

( (i) 60% by 

promotion from 

amongst Asstt. 

Maintenance 

Engineer. 

(ii) 40% by transfer 

on deputation or 

by direct 

recruitment. 

           or 

By promotion, if 

no suitable 

candidate is 

available by direct 

recruitment or 

deputation. 

 

 (i) For persons to be 

appointed by promotion: 

At least 7 years 

experience as  

Maintenance Engineer in 

any Computer 

installation, relax able in 

special cases. 

(ii) For persons to be 

appointed by direct 

recruitment or by transfer 

on deputation: 

(a) B.Sc Engineering in 

Computer 

Engineering/Electri-

cal or Electronic 

Engineering. 

(b) At least 7 years 

experience as  

Maintenance 

Engineer in any 

Computer 

installation 

20 Asstt. 

Maintenance 

Engineer. 

Between 

22 and 35 

years 

 (i) 40% by 

promotion from 

amongst 

Computer 

Operator. 

 

(ii) 60% by direct 

recruitment. 

 

 

( (i) For persons to be 

appointed by direct 

recruitment : 

(a) B.Sc Engineering in 

Computer 

Engineering/Electric

al or Electronic 

Engineering. 

(b) Must qualify 

standard aptitude 

test. 

 

[SRO NO 104-L-85/ME-RI/1-9/84, dated 28-02-1985] 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
কশভউশনটি কযশড িান, ম্প্রচায   
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কশভউশনটি কযশড িান, ম্প্রচায  শযচারনা নীশতভারা-

২০০৮ 

কমাগাম্ভমাম্ভগয ভাধ্যভ শম্ভম্ভফ জরবযতা, তাৎক্ষশনকতা  ফ বত্রগাশভতায 

শনশযম্ভে কফতাম্ভযয ভূশভকা নস্বীকাম ব। শফজ্ঞান  তথ্য প্রমৄশক্তয ভূতদোফ ব শফকাম্ভয 

য তাআ এআ ভাধ্যভটিয গুরুত্ব উন্নত, উন্নয়নীর  স্বম্ভোন্নত ককাম্ভনা কদম্ভ হ্রা 

ায়শন। এ কাযম্ভণআ ফাংরাম্ভদম্ভ ১৯৩৯ াম্ভরয ১৬আ শডম্ভম্বয ঢাকায় কফতায 

স্বেশযম্ভয মাত্রা শুরু কম্ভয কাম্ভরয শফফতবম্ভন গুম্ভণ ভাম্ভন কম্ভরফম্ভয ফহুধা শফস্তৃত ম্ভয় 

ফতবভান ফিায় কৌমঁ্ভছম্ভছ। ফাংরাম্ভদ কফতায কদম্ভয প্রাচীনতভ এফং একক বৃিভ 

াফশরক াশব ব িডকািায শম্ভম্ভফ শফগত প্রায় াত দক ধম্ভয তথ্য, শফম্ভনাদন  

শক্ষায াাাশ জনম্ভচতনতা বৃশদ্ধ এফং ম্ভফ বাশয জাতীয় উন্নয়ম্ভন ফ বস্তম্ভযয 

জনগণম্ভক মৃ্পক্ত কযায গুরুত্বদোণ ব দাশয়ত্ব ারন কম্ভয অম্ভছ। ফাধ তথ্য প্রফাম্ভয মৄম্ভগ 

ফহুভাশত্রক উম্ভমাশগতায দাফী কভটাম্ভত কদম্ভ ব্যশক্ত ভাশরকানায় ফাশণশজযক এপ.এভ 

কফতায ককন্দ্র চালু যম্ভয়ম্ভছ। প্রধানতঃ নগযম্ভকশন্দ্রক এ কর চযাম্ভনর শফম্ভনাদন দেষ্ঠান 

ম্প্রচায কম্ভয থাম্ভক। শকন্তু ভাম্ভজয এম্ভকফাম্ভয র্তণমূর ম বাম্ভয়য শফশবন্ন ম্প্রদায়  

জনম্ভগাষ্ঠীয জন্য ম্পূণ ব শনম্ভফশদত ককাম্ভনা কফতায এেম্ভনা কদম্ভ গম্ভড় উম্ভঠশন। প্রাশন্তক এআ 

জনম্ভগাষ্ঠীয মুম্ভেয বালায় তঁম্ভদয ংগ্রণ  ব্যফিানায় িাশত  শযচাশরত ম্ভত 

াম্ভয কশভউশনটি কযশড কিন, কমোম্ভন তাম্ভদয অা-অকাঙ্খায প্রশতপরন ঘটম্ভফ, 

িানীয় জনাধাযম্ভণয করাকজ জ্ঞান, ম্পদ  ংস্কৃশত, অদৄশনক জ্ঞান  অদৄশনক 

প্রমৄশক্তয ভন্বয় ঘটম্ভফ। কশভউশনটি কযশড দশক্ষণ এশয়ায শফশবন্ন কদ কমভন-বাযত, 

শ্রীরংকা  ভারম্ভয়শয়ায় চালু কযা ম্ভয়ম্ভছ। এ ফাস্তফতায অম্ভরাম্ভক ফাংরাম্ভদম্ভয 

প্রাশন্তক জনম্ভগাষ্ঠী  শফশবন্ন ম্প্রদাম্ভয়য (শনজস্ব) কশভউশনটি কযশড থাকা তযাফশ্যক।  

১.   ংজ্ঞা-কশভউশনটি কযশডঃ 

(ক)‘কশভউশনটি’ ম্ভে একটি শনশদ বষ্ট জনম্ভগাষ্ঠী মায ন্তভূ বক্ত ব্যশক্তফগ ব ভধভী 

শকছু করাকজ, অথ ব-াভাশজক  াংস্কৃশতক বফশম্ভষ্টযয শধকাযী। তাযা সুশনশদ বষ্ট  

কবৌম্ভগাশরক ফিান কমভন ককাম্ভনা শফম্ভল য, গ্রাভ শকংফা ভল্লায ভম্ভধ্য কথম্ভক 

াযস্পশযক অদান-প্রদাম্ভন ংগ্রণ কম্ভয ব্যফা-ফাশণজয, শফণন, কফা  

ভারাভার করনম্ভদম্ভনয ভাধ্যম্ভভ একআ থ বননশতক  াভাশজক জীফম্ভনয শবন্ন 

ংীদায ম্ভয় থাম্ভক।  

(ে)‘কশভউশনটি কযশড’ ম্প্রচায কভ বকাম্ভন্ডয শনয়ন্ত্রম্ভন থাকম্ভফ একটি রাবজনক কফামূরক 

প্রশতষ্ঠান। এয ভাশরকানায় থাকম্ভফ শনশদ বষ্ট ককাম্ভনা কগাষ্ঠী ফা দর এফং এটি শযচাশরত ম্ভফ 

ট্রাি, পাউম্ভন্ডন থফা ককাম্ভনা এম্ভাশম্ভয়ম্ভনয ভাধ্যম্ভভ। এয উম্ভেশ্য ম্ভে কশভউশনটিম্ভক 

কফা প্রদান কযা এফং িানীয় করাকজ, অথ ব-াভাশজক  াংস্কৃশতক জীফন-শফকাম্ভয সুম্ভমাগ 

বতশয কম্ভয কদয়া। এটি এক প্রকায জনম্ভফামূরক ম্প্রচায প্রশতষ্ঠান মা ভগ্র জাশতয উন্নশতয 

শযফম্ভতব ককাম্ভনা শনশদ বষ্ট জনম্ভগাষ্ঠীম্ভক শনম্ভয় কাজ কযম্ভফ। কশভউশনটি কযশড একটি কশভউশনটিয 

৭ 



  

শনজস্ব ম্পদ মা একটি জনম্ভদয শনজস্ব ধ্যান-ধাযণা, শফচায-শফম্ভফচনা  শচন্তা- কচতনায 

মথামথ প্রশতপরন ঘটাম্ভফ।  

(গ)  কশভউশনটি কযশড এভন একটি ভাধ্যভ মা র্তণমূর ম বাম্ভয়য ভাদেম্ভলয 

অত্মপ্রকা  শফকাম্ভয কক্ষত্র প্রস্ত্িত কম্ভয,  প্রাশন্তক ভাদেম্ভলয প্রকা ফান 

এফং তাম্ভদয কমাগাম্ভমাম্ভগয মূর ভাধ্যভ শাম্ভফ কাজ কম্ভয। ম্ভফ বাশয এটি 

ভাম্ভজয গণতাশন্ত্রক প্রশক্রয়াম্ভক কজাযদায কম্ভয। 

(ঘ)  কশভউশনটি কযশড ম্ভে একটি ম্প্রচায দ্ধশত মা ককাম্ভনা শফম্ভল 

জনম্ভগাষ্ঠীয প্রম্ভচষ্টায় প্রশতশষ্ঠত এফং মা জনম্ভগাষ্ঠীয কল্যাম্ভণ শযচাশরত য়। 
২.  কশভউশনটি কযশড’য কভৌশরক নীশতমূঃ  

অন্তজবাশতকবাম্ভফ স্বীকৃত  গ্রণম্ভমাগ্য কশভউশনটি কযশড’য মূরনীশতগুম্ভরা ফাংরাম্ভদম্ভ 

দেসৃত ম্ভফ। ককাম্ভনা ংিা ফা প্রশতষ্ঠান মশদ কশভউশনটি কযশড শযচারনা কযম্ভত চায় তাম্ভর ক 

ংিা ফা প্রশতষ্ঠানম্ভক শনম্ভনফশণ বত নীশতভারা প্রশতারন কযম্ভত ম্ভফঃ-  

(ক)ংিা ফা প্রশতষ্ঠানটিম্ভক ফশ্যআ রাবজনক ম্ভত ম্ভফ; 

(ে)   কশভউশনটি কযশড’য ম্ভঙ্গ ংশশ্লষ্ট প্রশতষ্ঠান ফা ংিায কভম্ভক্ষ ঁচ ফছয কশভউশনটি 

ম বাম্ভয় কাজ কযায শবজ্ঞতা ফশ্যআ থাকম্ভত ম্ভফ; 

(গ)   কশভউশনটি কযশড কিনম্ভক ফশ্যআ শনশিত  সুশনশদ বষ্টবাম্ভফ কশভউশনটি’য করাকজনম্ভক 

কফা প্রদান কযম্ভত ম্ভফ; 

(ঘ)   ংশশ্লষ্ট ংিা ফা প্রশতষ্ঠাম্ভনয শনশদ বষ্ট জনম্ভগাষ্ঠীয ধ্যানধাযণায প্রশতপরন মৃদ্ধ একটি 

শযচারনা ল বদ থাকম্ভত ম্ভফ। 

(ঙ)  ম্প্রচায দেষ্ঠানসূশচম্ভত কশভউশনটি শক্ষা, স্বািয  ভাজ, নাযীয শধকায, গ্রাভীণ  

এরাকাশবশিক উন্নয়ন, শযম্ভফ, অফায়া  াংস্কৃশতক শফলয় ন্তভু বক্ত থাকম্ভত ম্ভফ এফং এম্ভত 

ফশ্যআ জনম্ভগাষ্ঠীয ংশশ্লষ্টতা থাকম্ভত ম্ভফ; 

(চ)   ংশশ্লষ্ট ংিা ফা প্রশতষ্ঠানটিয ফশ্যআ অআনগত বফধতা থাকম্ভত ম্ভফ; এফং  

(ছ)  ম্প্রচাম্ভযয যীক্ষামূরক ম্প্রচায ম্ভফ ব গ্রাভীণ জনম্ভগাষ্ঠীম্ভক গ্রাশধকায শদম্ভত ম্ভফ। মূর 

ধাযায গণভাধ্যম্ভভয সুম্ভমাগ এফং সুশফধা ফশঞ্চত জনম্ভগাষ্ঠী কশভউশনটি কযশড িাম্ভনয কক্ষম্ভত্র 

গ্রাশধকায রাব কযম্ভফ।  

৩.  ফাংরাম্ভদম্ভ কশভউশনটি কযশড িান  শযচারনায দেভশত/রাআম্ভি প্রাশপ্তয জন্য 

প্রম্ভয়াজনীয় কমাগ্যতাঃ 

৩.১ কশভউশনটি কযশড কিন িান  শযচারনায কক্ষম্ভত্র শনম্ভনাক্ত ংিা ফা প্রশতষ্ঠানমূ 

অম্ভফদন কযায কমাগ্য ম্ভফ ফম্ভর শফম্ভফশচত ম্ভফঃ 



  

ক.   যকাশয গম্ভফলণা  উন্নয়ন ংিা ফা প্রশতষ্ঠান মূ মা’ ২নং দেম্ভেম্ভদ ফশণ বত 

তবাশদ প্রশতারন কযম্ভফ;  

ে.  কফযকাশয উন্নয়ন ংিা ফা প্রশতষ্ঠানমূ মাম্ভদয কভম্ভক্ষ ঁচ ফছম্ভযয দাশযদ্র 

শফম্ভভাচন/গণভাধ্যভ/তথ্যপ্রমৄশক্ত ম্পশকবত কাম্ভজয শবজ্ঞতা অম্ভছ এফং মাা ২নং 

দেম্ভেম্ভদ ফশণ বত তবাশদ প্রশতারন কযম্ভফ। ংশশ্লষ্ট প্রশতষ্ঠান ফা ংিায ফশ্যআ 

অআনগত বফধতা থাকম্ভত ম্ভফ শকংফা এনশজ ব্যযম্ভযায কযশজশষ্ট্রভুক্ত ম্ভত ম্ভফ।  

৩.২ শননশরশেত ংিা ফা প্রশতষ্ঠান কশভউশনটি কযশড শযচারনায জন্য কমাগ্য ফম্ভর শফম্ভফশচত 

ম্ভফ নাঃ 

ক.  ব্যশক্তগত ফা কমৌথবাম্ভফ শযচাশরত ব্যফা প্রশতষ্ঠান;  

ে.  যাজননশতক দর ফা তাম্ভদয ংগংগঠন কমভন ছাত্র ংগঠন , কট্রড আউশনয়ন 

আতযাশদ; 

গ.  কদশ-শফম্ভদশ কম ফ ককাম্পাশন মাযা ভাশরক ফা কয়ায কাল্ডাযম্ভক রবযাং প্রদান 

কম্ভয থাম্ভক;  

ঘ.  অন্তজবাশতক/শফম্ভদী কফযকাশয ংিা ফা শফম্ভদী ম্প্রচায ংিা/চযাম্ভনর; এফং  

ঙ.  যকায কর্তবক শনশলদ্ধ কঘাশলত ককাম্ভনা প্রশতষ্ঠান ফা ংিা।  

৪.  রাআম্ভশিং প্রশক্রয়াঃ  

৪.১  ফাংরাম্ভদম্ভ কশভউশনটি কযশড কিন িাম্ভন অগ্রী কমাগ্য প্রশতষ্ঠান ফা 

ংিাম্ভক এ ংক্রান্ত রাআম্ভি প্রাশপ্তয জন্য শনম্ভনাক্ত প্রশক্রয়া দেযণ 

কযম্ভত ম্ভফঃ 

৪.১.১  যকায জনস্বাম্ভথ ব কশভউশনটি কযশড কিন িাম্ভন অগ্রী কমাগ্য প্রশতষ্ঠান 

ফা ংিায শনকট ম্ভত এ ংক্রান্ত দেম্ভভাদন প্রদাম্ভনয উম্ভেম্ভশ্য শনধ বাশযত 

ছম্ভক অম্ভফদন অফান কযম্ভফ;  

4.1.2 গৃীত অম্ভফদনত্রমূ মাচাআ ফাছাআ দোফ বক কমাগ্য অম্ভফদনকাযী শনফ বাচম্ভনয জন্য 

তথ্য ভন্ত্রণারয় একটি কযগুম্ভরটশয কশভটি  একটি কাশযগশয উ-কশভটি গঠন কযম্ভফ;  

4.1.3 কাশযগশয উ-কশভটি  কযগুম্ভরটশয কশভটি কর্তবক শনফ বাশচত অম্ভফদনকাযী ংিা ফা 

প্রশতষ্ঠান ম্পম্ভকব স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারম্ভয়য ভতাভত গ্রণ কযা ম্ভফ;  

4.1.4 দেম্ভভাদন প্রদাম্ভনয দোম্ভফ ব তথ্য ভন্ত্রণারয় ফাংরাম্ভদ কটশরকশভউশনম্ভকন 

কযগুম্ভরটশয কশভন (শফটিঅযশ) ম্ভত ‘শিম্ভকাম্ভয়শি প্রাপ্যতায োব্যতা’ প্রশতম্ভফদন 

গ্রণ কযম্ভফ। ম্প্রচায কাম বক্রভ অযে কযায জন্য দেম্ভভাদন প্রাপ্ত প্রশতষ্ঠান ফা 

ংিাম্ভক শফ.টি.অয.শ. কথম্ভক শিম্ভকাম্ভয়শি (তযঙ্গ) ফযাে শনম্ভত ম্ভফ;    

4.1.5 যীক্ষামূরক ম্প্রচায ম্ভফ ব একটি প্রশতষ্ঠান ফা ংিা ককফরভাত্র একটি কশভউশনটি 

কযশড কিন িান  শযচারনায রাআম্ভি াম্ভফ; 



  

৪.১.৬  প্রাথশভক দেম্ভভাদন প্রাশপ্তয ১(এক) ফছম্ভযয  ভম্ভধ্য অম্ভফদনকাযীম্ভক কশভউশনটি 

কযশড কিন িান কযম্ভত ম্ভফ। কশভউশনটি কযশড কিন িাম্ভনয রম্ভক্ষয 

কযশডয মন্ত্রাশত অভদাশন  প্রশতিাম্ভনয জন্য ফশ্যআ  কদম্ভয প্রচশরত অআন, 

শফশধশফধান  কভম্ভন চরম্ভত ম্ভফ। এম্ভক্ষম্ভত্র ংশশ্লষ্ট প্রশতষ্ঠান ফা ংিাম্ভক শফটিঅযশ’য 

তবমূ  প্রশতারন কযম্ভত ম্ভফ। চূড়ান্ত দেম্ভভাদন/রাআম্ভি ায়ায য ম্প্রচায 

কাম বক্রভ শুরু কযম্ভফ। প্রথম্ভভ যীক্ষামূরক প্রকে শম্ভম্ভফ দেম্ভভাদন প্রাশপ্তয 

তাশযে ম্ভত দুআ ফছম্ভযয জন্য যীক্ষামূরক রাআম্ভি কদয়া ম্ভফ। 

৪.২   রাআম্ভি প্রাশপ্তয জন্য অম্ভফদনকাযীম্ভক শনম্ভনাক্ত তবাফরী দোযণ কযম্ভত ম্ভফঃ 

ক.  ককাম্ভনা প্রশতষ্ঠান ফা ংিা কম এরাকায় কশভউশনটি কযশড কিন িাম্ভন অগ্রী 

কোনকায িানীয় জনগম্ভণয াম্ভথ উন্নয়নমূরক কাম্ভজয ন্ততঃম্ভক্ষ ঁচ ফছম্ভযয প্রভাশণত 

শবজ্ঞতা থাকম্ভত ম্ভফ; 

ে.  ককাম্ভনা প্রশতষ্ঠান ফা ংিা কম ধযম্ভনয দেষ্ঠান প্রচায কযম্ভত আচ্ছুক তায একটি ংশক্ষপ্ত 

রূম্ভযো বতশয কম্ভয অম্ভফদন ম্ভত্রয াম্ভথ রাআম্ভি প্রদানকাযী কর্তবম্ভক্ষয শনকট জভা 

শদম্ভত ম্ভফ;   

গ.  প্রস্তাশফত কযশড কিম্ভনয ব্যফিানা কাঠাম্ভভা, দেষ্ঠান শনভ বাণ এফং ম্প্রচাম্ভয িানীয় 

জনম্ভগাষ্ঠীয ংগ্রম্ভণয ভাত্রায শফলয়টি স্পষ্টবাম্ভফ উম্ভল্লে থাকম্ভত ম্ভফ; 

ঘ.  কশভউশনটি কযশড কিন িাম্ভনয তশফম্ভরয উৎ জানাম্ভত ম্ভফ। ককাম্ভনা কফযকাশয 

ংিায াায্য কনয়া ম্ভর ফা কফযকাশয ংিা শনম্ভজ উম্ভদ্যাক্তা ম্ভর শফদ্যভান অআন 

দেমায়ী এনশজ এযাম্ভপয়া ব ব্যযম্ভযা কথম্ভক প্রম্ভয়াজনীয় দেম্ভভাদন গ্রণ কযম্ভত ম্ভফ;  

ঙ.  কম কর  প্রশতষ্ঠান ফা ংিা প্রাশন্তক এফং ভাম্ভজয শশছম্ভয় ড়া জনম্ভগাষ্ঠীয উন্নয়ম্ভনয 

জন্য কাজ কযম্ভছ তাম্ভদয অম্ভফদনম্ভক  গ্রাশধকায প্রদান কযা ম্ভফ ।  

৪.৩ রাআম্ভি শপঃ  

কশভশউশনটি কযশড একটি উন্নয়নমূরক প্রয়া এফং রাবজনক প্রশতষ্ঠান শফধায় যকায এ 

জন্য মৄশক্তমৄক্ত রাআম্ভি শপ ধাম ব কম্ভযম্ভছ। প্রাথশভকবাম্ভফ প্রশতটি কিম্ভনয জন্য রাআম্ভি শপ 

২০,০০০.০০ (শফ াজায) টাকা এফং ফাম্ভজয়াপ্তম্ভমাগ্য জাভানত ১,০০,০০০.০০ (এক রক্ষ) টাকা ধাম ব 

কযা য়। যকায কম ককাম্ভনা ভয় এ শপ ফা জাভানম্ভতয শযভান দনঃ শনধ বাযম্ভণয দোণ ব ক্ষভতা যাম্ভে। 

শিম্ভকাম্ভয়শি শপ ফাংরাম্ভদ কটশরম্ভমাগাম্ভমাগ শনয়ন্ত্রণ কশভন (শফটিঅযশ) কর্তবক শনধ বাশযত ম্ভফ।  

 

 



  

৫.  কাশযগশয কাঠাম্ভভাঃ  

৫.১ প্রম্ভতযকটি কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয ব্যাশপ্ত ম্ভফ এয ফিানম্ভক ককন্দ্র কম্ভয চতুশদ বক 

১৭ শকম্ভরাশভটায। এ জন্য ম্ভফ বাি ১০০ য়াট ম্প্রচায শক্তয ট্রািশভটায ব্যফায কযা 

মাম্ভফ। তথ্য ভন্ত্রণারয় কর্তবক গঠিত কাশযগশয উ-কশভটি  জাতীয় কযগুম্ভরটশয কশভটিয 

সুাশয াম্ভম্ভক্ষ উশেষ্ট জনম্ভগাষ্ঠীয ফিান ফা ভতর কবৌগশরক ফিায কক্ষম্ভত্র 

ট্রািশভটাম্ভযয ক্ষভতা ১০০ য়াট ম্ভত বৃশদ্ধ কম্ভয ২৫০ য়াট ম বন্ত কযা কমম্ভত াম্ভয;   

৫.২ এশন্টনা টায়াম্ভযয উিতা ম্ভফ ভূশভ কথম্ভক ম্ভফ বাি ৩২ শভটায। তম্ভফ দেম্ভভাদনকাযী 

কর্তবম্ভক্ষয দোফ বাদেভশত াম্ভম্ভক্ষ ছশড়ম্ভয় শছটিম্ভয় থাকা জনফশতদোণ ব এরাকা কমভন- 

চযাঞ্চর, াাশড় এরাকাম্ভত কাশঙ্খত কাবাম্ভযজ ায়ায জন্য উম্ভল্লশেত উিতায 

তাযতম্য ম্ভত াম্ভয। কর কক্ষম্ভত্র এশন্টনা কগআন ফশ্যআ ৬ শডশফ -এয ভম্ভধ্য ীশভত 

যােম্ভত ম্ভফ; 

৫.৩ এপ. এভ. ব্যাম্ভন্ড ন্যাানার শিম্ভকাম্ভয়শি এযাম্ভরাম্ভকান িযান দেমায়ী কশভউশনটি 

কযশড কিন শযচারনায জন্য িান শনশদ বষ্ট কম্ভয শিম্ভকাম্ভয়শি (তযঙ্গ) প্রদান কযা 

ম্ভফ। 

৬.  নীশতভারায ন্যান্য তবাফরীঃ  

6.1 দেম্ভভাদনপ্রাপ্ত প্রশতষ্ঠান ফা ংিাম্ভক শনশিত কযম্ভত ম্ভফ কম ম্প্রচাশযত দেষ্ঠাম্ভনয 

ভম্ভধ্য এভন শকছুআ ন্তভূ বক্ত ম্ভফ না মা- 

৬.১.১  ন্য কদম্ভয ভাম্ভরাচনা কম্ভয ফা ফাংরাম্ভদম্ভয ম্ভঙ্গ ন্য কদম্ভয ফন্ধুত্বদোণ ব ম্পকব-

কক ক্ষশতগ্রস্ত কম্ভয; 

৬.১.২  প্রকাম্ভশ্য থফা প্রকাম্ভশ্য কম ককাম্ভনা ধভ ব, ম্প্রদায় থফা জাশতম্ভগাষ্ঠীয প্রশত কটাক্ষ 

কযা য়, মাম্ভত ম্প্রদায় ফা জনম্ভগাষ্ঠীয ভম্ভধ্য শফম্ভদ্বল বতশয য়, মায পম্ভর উদরীয় 

দৃশষ্টবশঙ্গয প্রকা ঘম্ভট, মা জাশতগত ম্ভন্তাল বতশয কম্ভয এফং াম্প্রদাশয়ক 

ম্প্রীশত শফনষ্ট কম্ভয;  

6.1.3 শ্লীর, ভানাশনকয কম ককাম্ভনা শফলয় থফা ককাম্ভনা ব্যশক্ত (ফগ ব), দর ফা ংিায 

শফরুম্ভদ্ধ ভুর তথ্য শযম্ভফন ফা দরীয় দৃশষ্টবশঙ্গ প্রকা কম্ভয; 

৬.১.৪  শংা ফা কদ্বলম্ভক উৎাশত ফা প্রম্ভযাশচত কযায অংকা থাম্ভক থফা অআন-শৃঙ্খরা 

শযন্থী থফা শফজাতীয় ধাযণা ফা ভম্ভনাবাফম্ভক উৎাশত কম্ভয; 

৬.১.৫  অদারত ফভাননা থফা কদম্ভয ঐকয নষ্ট কম্ভয;  

৬.১.৬  যাষ্ট্র এফং যকাম্ভযয শফরূ ভাম্ভরাচনা  ম্ভতুক যটনা কম্ভয;  

৬.১.৭  কদম্ভয কাউম্ভক ব্যশক্তগত, দরীয় থফা ভাম্ভজয ককান ংম্ভক ফাদ ফা কুৎা 

যটনায ভধ্যশদম্ভয় ভাম্ভরাচনা কম্ভয; 



  

৬.১.৮  কুংস্কায  ন্ধ শফোম্ভ উৎা কদয়;  

৬.১.৯  নাযী ভাজম্ভক ফম্ভরা কম্ভয;  

৬.১.১০  শশুম্ভক ফম্ভরা কম্ভয;  

৬.১.১১  প্রশতফন্ধীম্ভক ফম্ভরা কম্ভয;  

৬.১.১২  এযারম্ভকার, ভাদক  দভাম্ভন উৎা প্রদান এফং ভথ বন কম্ভয;  

৬.১.১৩  জাশতম্ভগাষ্ঠী, জাতীয়তা, শরঙ্গ, ধভ ব, ফণ ব, ফয় থফা াযীশযক ফা ভানশক 

প্রশতফশন্ধতায কাযম্ভণ ককাম্ভনা ব্যশক্ত, দম্ভরয শফরুম্ভদ্ধ উস্কাশন কদয়া, কুৎা যটনা কম্ভয 

ফা ঘৃণা প্রকা কম্ভয ফা কযায উম্ভদ্যাগ কনয়;  

৬.১.১৪  ধভীয় দেভূশত ফা ংম্ভফদনীরতাম্ভক ীনস্বাম্ভথ ব ব্যফাম্ভযয কচষ্টা কযা য় এভন শকছু; 

এফং 

৬.১.১৫  ককাম্ভনা শনশদ বষ্ট ধভীয় দৃশষ্টবঙ্গী  শফোম্ভক োম্ভটা কম্ভয কদো য়।  

৭.  ন্যান্য শনম্ভদ বাফরীঃ  

7.1 কশভউশনটি কযশড শযচারনায কভৌশরক উম্ভেশ্য ম্ভফ উশেষ্ট জনম্ভগাষ্ঠীয কফা কযা 

এফং তাম্ভদযম্ভক কফতায দেষ্ঠান ম্প্রচাম্ভয ন্তভূ বক্ত কযা। 

৭.২  ককফর রাবজনক ংিা/প্রশতষ্ঠান শননফশণ বত তবদোযণ াম্ভম্ভক্ষ কশভউশনটি কযশড  

কিন িান  শযচারনা কযম্ভত াযম্ভফঃ 

৭.২.১   রাআম্ভি প্রাপ্ত প্রশতটি কিম্ভনয জন্য একটি ব্যফিানা কশভটি থাকম্ভফ। 

কিন শযচারনা এফং ব্যফিানায় উশেষ্ট জনম্ভগাষ্ঠী দস্যম্ভদয শক্রয় 

ংগ্রণ শনশিত কযম্ভত ম্ভফ। দেষ্ঠান শনভ বাম্ভণয কক্ষম্ভত্র িানীয় জনম্ভগাষ্ঠীয 

ংগ্রম্ভণয শফলয়টি শনশিত কযম্ভত ম্ভফ; 

7.2.2 প্রশতটি কিম্ভন িানীয় প্রান, কমভন- উম্ভজরা শনফ বাী শপায ( UNO), 

শতশযক্ত কজরা প্রাক (কমোম্ভন কিনটি কজরা ম্ভয ফশিত), 

শতশযক্ত দশর সুাম্ভযয ভভম বাদায দশর কভ বকতবা, জাশত গঠনমূরক 

কাম্ভজ শনম্ভয়াশজত শফবাগমূ কমভন- কৃশল, ভৎস্য, শুম্পদ, ফন  

শযম্ভফ, অফায়া শধদপ্তয, স্বািয, ফাংরাম্ভদ কফতাম্ভযয িানীয় কিম্ভনয 

প্রশতশনশধ, িানীয় যকাম্ভযয শনফ বাশচত প্রশতশনশধ এফং ংশশ্লষ্ট কফযকাশয 

প্রশতষ্ঠাম্ভনয কভ বকতবাম্ভদয ংগ্রম্ভণ একটি কম্ভয উম্ভদষ্টা কশভটি গঠন 

কযম্ভত ম্ভফ; 

7.2.3 দেভশত/রাআম্ভি প্রাপ্ত কিন ব্যফিানা  দেষ্ঠাম্ভন ভতা  ন্যায়শফচায 

মুন্নত যােম্ভত জাশত, ফণ ব, ধভ ব, াযীশযক প্রশতফশন্ধতা  শরঙ্গ শফম্ভফচনা 

াম্ভম্ভক্ষ প্রাশন্তক জনম্ভগাষ্ঠীম্ভক শফম্ভল গ্রাশধকায প্রদান কযম্ভফ; 



  

7.2.4 দেভশত/রাআম্ভি প্রাপ্ত কিন অদেষ্ঠাশনক  নাদেষ্ঠাশনক প্রশক্ষম্ভণয 

ভাধ্যম্ভভ কশভউশনটিয করাকম্ভদয দক্ষতা বৃশদ্ধ শনশিত কযম্ভফ।    

7.3 দু’ফছম্ভযয জন্য রাআম্ভি প্রদান কযা ম্ভফ। দেম্ভভাদম্ভনয শফশধ  তব কভম্ভন চরম্ভর  এফং 

ককাম্ভনা শফশধ বঙ্গ না কযম্ভর, পর ভাশপ্ত কম্ভল যকাশয শদ্ধান্ত দেমায়ী দোম্ভফ বাক্ত ভয়ীভায 

ভম্ভতা দেম্ভভাদম্ভনয ভয়ীভা গ্রীতা ংিায অম্ভফদম্ভনয কপ্রশক্ষম্ভত নফায়ন কযা মাম্ভফ।  

7.4 রাআম্ভি স্বে স্তান্তয কযা মাম্ভফ না। গ্রীতা প্রশতষ্ঠাম্ভনয ককান াংগঠশনক শযফতবন ম্ভর তা 

তাৎক্ষশনক শরশেতবাম্ভফ যকায-কক ফশত কযম্ভত ম্ভফ।  

7.5 ফাংরাম্ভদ কফতাম্ভয মশদ িানীয় শফলয় ংশশ্লষ্ট ককাম্ভনা দেষ্ঠান ম্প্রচায য় তাম্ভর শফশবন্ন 

কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয ভম্ভধ্য দেষ্ঠান শফশনভম্ভয়য দেভশত কদয়া কমম্ভত াম্ভয। জাতীয় 

গুরুত্বদোণ ব থফা ককান শনশদ বষ্ট এরাকা ম্পশকবত ককান দেষ্ঠান ফাংরাম্ভদ কফতাম্ভয ম্প্রচাশযত 

য়ায য ংশশ্লষ্ট এরাকায কশভউশনটি কযশড কিনগুম্ভরাম্ভত ক দেষ্ঠান দন:প্রচায কযম্ভত 

ম্ভফ। কমভন জাশতয উম্ভেম্ভশ্য যাষ্ট্রশত, প্রধানভন্ত্রী/উম্ভদষ্টায বালণ, ককাম্ভনা জাতীয় শদফ 

উদমাম্ভনয কক্ষম্ভত্র শফম্ভল দেষ্ঠান  অফায়া ংফাদ, যকায ফা ফাংরাম্ভদ কফতায কর্তবক 

কপ্রশযত দেষ্ঠান যাশয ম্প্রচায ফা দন:প্রচায কযম্ভত ম্ভফ। এছাড়া এরাকা/কশভউশনটি 

শবশিক দেষ্ঠানভারা কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয ভাধ্যম্ভভ শফনামূম্ভল্য ম্প্রচায কযম্ভত ম্ভফ।  

7.6 কশভউশনটি কযশডয দেষ্ঠানভারায শফলয়ফস্ত্িয ভম্ভধ্য কৃশল, ফয়স্ক  শশু শক্ষা, কজন্ডায আসুয, 

প্রাথশভক স্বািয, শযম্ভফ  অফায়া, ভাজ কল্যাণ, ফতবভান ফাজায দয, কৃশলজাত ম্ভণ্যয 

চাশদা, গ্রাভীণ এফং এরাকা শবশিক উন্নয়ন, শশুয মত্ন, ভার্ত স্বািয কফা, শযফায শযকেনা, 

ফাংরাম্ভদ কফতাম্ভযয জাতীয় ংফাদ, িানীয় জনম্ভগাশষ্ঠয অয় বৃশদ্ধয শফলয়গুম্ভরাম্ভক প্রাধান্য 

শদম্ভত ম্ভফ। থ বাৎ কশভউশনটি কযশডয দেষ্ঠানভারায় ংশশ্লষ্ট জনম্ভগাষ্ঠীয স্বাথ ব শফম্ভলবাম্ভফ 

প্রশতপশরত ম্ভফ। 

7.7 কশভউশনটি কযশড’কত ম্প্রচাশযত দেষ্ঠাম্ভন ংশশ্লষ্ট জনম্ভগাষ্ঠীয দস্যম্ভদয ংগ্রণ শনশিত 

কযম্ভত ম্ভফ। থ বাৎ ংশশ্লষ্ট জনম্ভগাষ্ঠী কশভউশনটি কযশড’য কর দেষ্ঠাম্ভনয শযকেনা, 

ফাস্তফায়ন, শযচারনা  মূল্যায়ম্ভন ং গ্রণ কযম্ভফন।  

৭.৭.১ রাআম্ভি গ্রীতা ংশশ্লষ্ট কশভউশনটিয কপ্রক্ষাম্ভট তায কযশড'কত ম্প্রচাশযত 

দেষ্ঠানভারায মূল্যায়ম্ভনয াাাশ কশভউশনটিয জনগম্ভনয ং গ্রণ বৃশদ্ধয জন্য 

শফশবন্ন সুম্ভমাগ-সুশফধা কদয়ায ভাধ্যম্ভভ তাম্ভদয অগ্র ফাড়াম্ভনায শযকেনা কযম্ভফন;  

৭.৭.২  উন্নয়ন আসুয  নীশতয ব্যাাম্ভয উম্ভজরা ম বাম্ভয়য যকাশয কভ বকতবায ফক্তব্য 

কশভউশনটি কযশড কিম্ভন ম্প্রচাশযত ম্ভফ; 

৭.৭.৩ ংগ্রণমূরক প্রশক্রয়ায ভাধ্যম্ভভ একটি শনশদ বষ্ট দেষ্ঠাম্ভন িানীয় তথ্য, ঘটনা এফং 

প্রজ্ঞান (কনাটিশপম্ভকন), িানীয় ংস্কৃশত, শযচয় এফং িানীয় বালাম্ভক তুম্ভর ধযম্ভত 

ম্ভফ; 



  

7.7.4 দেষ্ঠান কাঠাম্ভভা, শফলয়ফস্ত্ি, উিানা  বালা ব্যফাম্ভযয কক্ষম্ভত্র ফশ্যআ িানীয় 

ংস্কৃশতয প্রশতপরন ঘটাম্ভত ম্ভফ। 

  

7.8 কশভউশনটি কযশড কমম্ভতু িানীয় ভাধ্যভ শম্ভম্ভফ কাজ কম্ভয তাআ িানীয় উন্নয়ন ংফাদ 

ম্প্রচাম্ভযয দেভশত কদয়া ম্ভফ। তম্ভফ কম ককাম্ভনা ধযম্ভনয যাজননশতক শফলয় ম্প্রচায, কর 

প্রকায শনফ বাচনী প্রচায  শফজ্ঞান কম্ভঠাযবাম্ভফ শনশলদ্ধ কযা ম্ভফ। কশভউশনটি কযশড কিন 

শুদৄ কদশ-শফম্ভদশ কযকড বকৃত শফম্ভনাদনমূরক  প্রাভাণ্য দেষ্ঠান কফতায কিয 

নীশতভারা দেযণ াম্ভম্ভক্ষ ীশভতবাম্ভফ প্রচায কযম্ভত াযম্ভফ। শফম্ভদী ম্প্রচায 

ংিা/চযাম্ভনম্ভরয ংফাদ  চরশত ঘটনাশবশিক দেষ্ঠান, অম্ভরাচনা  টক কা যাশয 

ফা কযকড ব কম্ভয ম্প্রচায কযম্ভত াযম্ভফ না। 

7.9 শনম্ভন ফশণ বত তবাম্ভম্ভক্ষ উন্নয়নমূরক কফা ংশশ্লষ্ট শফজ্ঞান প্রচায কযা মাম্ভফ:  

7.9.1 শফজ্ঞান উন্নয়নমূরক কফা ংশশ্লষ্ট ম্ভত ম্ভফ এফং শনশদ বষ্ট কক্ষম্ভত্র ীভাফদ্ধ থাকম্ভত 

ম্ভফ; 

7.9.2 কশভউশনটি কযশড কিন শনশিত কযম্ভফ কম দেষ্ঠান থ বায়নকাযীযা ংশশ্লষ্ট 

দেষ্ঠান ফা দেষ্ঠানভারায শফলয়-ফস্ত্ি শকংফা িাআর এফং কিম্ভনয নীশতভারায 

ব্যাাম্ভয ককান প্রবাফ শফস্তায কযম্ভছ না;  

7.9.3 শফজ্ঞান প্রচাম্ভযয কক্ষম্ভত্র যকাম্ভযয শফদ্যভান শনম্ভদ বনা দেযণ কযম্ভত ম্ভফ।  

৭.১০ প্রম্ভয়াজম্ভন কম ককান যকাশয কর্তবক্ষ কম ককান কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয কাম বক্রভ শনয়ন্ত্রণ 

 ভশনটয কযম্ভত াযম্ভফ। তাআ রাআম্ভি গ্রীতাম্ভক এ ধযম্ভণয কম ককান শনয়ভ-কাদেন কভম্ভন 

চরম্ভত ম্ভফ। 

৭.১১  রাআম্ভি গ্রশতা তথ্য ভন্ত্রণারম্ভয় ংশশ্লষ্ট কিম্ভনয কাম বক্রভ ম্পম্ভকব বত্রভাশক শযম্ভাট ব কপ্রযণ 

কযম্ভফ। রাআম্ভি প্রাপ্ত প্রশতষ্ঠান ফা ংিা প্রাথশভক ম বাম্ভয় প্রচাশযত দেষ্ঠানভারায কযকড বত্র 

ংযক্ষণ কযম্ভফন। এ কক্ষম্ভত্র কম ককাম্ভনা ধযম্ভণয ব্যথ বতায জন্য যকায প্রম্ভয়াজন ম্ভর, ংশশ্লষ্ট 

জভাকৃত জাভানত ফাম্ভজয়াপ্তকযণ দেভশত/রাআম্ভি ফাশতর কযম্ভত াযম্ভফ। 

7.12 যকায শকংফা যকায দেম্ভভাশদত প্রশতশনশধ কম ককাম্ভনা কশভউশনটি কযশড কিন  এয 

িানা শযদ বন এফং উশেষ্ট জনম্ভগাষ্ঠীয স্বাথ ব ংশশ্লষ্ট তথ্য ংগ্র কযম্ভত াযম্ভফন।  

7.13 জাতীয় শনযািা ফা জরুশয ফিা/মৄদ্ধ থফা শফম্ভযাধমূরক শযশিশত থফা এ জাতীয় ককাম্ভনা 

শযশিশতয কাযম্ভণ যকায কম ককাম্ভনা ংখ্যক ফা কর কশভউশনটি কযশড কিন শধগ্রণ 

ফা এয/এগুম্ভরায কাম বক্রভ িশগত কযম্ভত াযম্ভফ। একর কক্ষম্ভত্র  যকায কম ককাম্ভনা ংখ্যক ফা 

কর কশভউশনটি কযশড কিন-এয দেভশত/রাআম্ভি ফাশতর কযায শধকায এফং ংশশ্লষ্ট 

প্রশতষ্ঠান, ংিা ফা ব্যশক্তম্ভক প্রচশরত অআম্ভনয অতায় অনায ক্ষভতা যাম্ভে।  

7.14 ককান এরাকা ফা জায়গায় ম্প্রচায ককন্দ্র িাম্ভনয দেভশত প্রদান কযা ম্ভফ ক কক্ষম্ভত্র 

যকাম্ভযযয শদ্ধান্তআ চূড়ান্ত ম্ভফ। ককাম্ভনা শফম্ভল ফাতবা ম্প্রচাম্ভযয জন্য ফা প্রতযাশত  জরুশয 



  

প্রম্ভয়াজম্ভন ফা জনস্বাম্ভথ ব থফা প্রাকৃশতক দুম্ভম বাম্ভগয কক্ষম্ভত্র যকাশয শনম্ভদ ব ংশশ্লষ্ট কশভউশনটি 

কযশড-কক ফশ্যআ ভানম্ভত ম্ভফ।  

7.15 রাআম্ভি গ্রীতাম্ভক শডট কযা ফাশল বক শাফ এফং ফাশল বক শযম্ভাট ব যকাম্ভযয কাম্ভছ জভা 

শদম্ভত ম্ভফ।  

7.16 শনধ বাশযত ভম্ভয়য ভম্ভধ্য রাআম্ভি গ্রীতা ম্প্রচায কাম বক্রভ শুরু কযম্ভত ব্যথ ব ম্ভর যকায 

দেভশত/রাআম্ভি ফাশতর কযম্ভত াযম্ভফ। 

7.17 কশভউশনটি কযশড ম্প্রচায কর্তবম্ভক্ষয শনজস্ব উৎ, াভথ ব ফাড়াম্ভনা, প্রমৄশক্ত গম্ভফলণা  

মূল্যায়ম্ভনয কক্ষম্ভত্র গুণগত ভান বৃশদ্ধয জম্ভন্য যকায কশভউশনটি কযশড উন্নয়ন তশফর গম্ভড় 

কতারায ব্যাাম্ভয দম্ভক্ষ শনম্ভত াযম্ভফ। 

7.18 ংশশ্লষ্ট ংিা  প্রশতষ্ঠানম্ভক তযঙ্গ  কফতায মন্ত্র ব্যফাম্ভযয কক্ষম্ভত্র শফটিঅযশ কর্তবক 

অম্ভযাশত কর তবাফরী কভম্ভন চরম্ভত ম্ভফ।   

7.19 কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয জন্য িাশত টায়ায কফযকাযী কটশরম্ভপান াম্ভযটযম্ভদযম্ভক 

ব্যফায কযম্ভত কদয়া মাম্ভফ না। এ ছাড়া ন্য ককান কফযকাশয কাম্ভজ এফ টায়ায ব্যফায 

কযা মাম্ভফ না। 

7.20 কশভউশনটি কযশড কিন িানকাযী প্রশতষ্ঠান/ংিা শনজস্ব থ বায়ম্ভন স্ত্র অনায দ্বাযা 

কিম্ভনয াশফ বক শনযািা শফধান কযম্ভফ এফং জাতীয় শনযািায শযন্থী ককাম্ভনা ম্প্রচায 

ম্ভয়ম্ভছ শক না এ ভম্ভভ ব ংশশ্লষ্ট থানায বাযপ্রাপ্ত কভ বকতবা প্রশতভাম্ভ একটি প্রশতম্ভফদন যকাম্ভযয 

শনকট কপ্রযণ কযম্ভফ। 

7.21 জনস্বাম্ভথ ব থফা মথামথ ম্প্রচাম্ভযয জন্য থফা জনশনযািায স্বাম্ভথ ব যকায এআ নীশতভারায 

শফশধ  তব শযফতবম্ভনয শধকায ংযক্ষণ কম্ভয। 

7.22 জনস্বাম্ভথ ব থফা যকাশয শফশধ-শনম্ভলধ ভান্য কযায দাম্ভয় যকায কম ককাম্ভনা ভয় ককাম্ভনা 

প্রকায কাযণ দ বাম্ভনা ব্যশতম্ভযম্ভক  ংশশ্লষ্ট কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয দেভশত/রাআম্ভি 

ফাশতম্ভরয শধকায ংযক্ষণ কম্ভয। 

৮.  কশভউশনটি কযশড ম্প্রচায ভশনটশযংঃঃ  

৮.১  যকায কর্তবক দাশয়ত্বপ্রাপ্ত ককাম্ভনা কভ বকতবা ফা প্রশতশনশধ ফা ংিা কশভউশনটি কযশড 

কিম্ভনয কাম বক্রভ ভশনটশযং  নশথত্র যীক্ষা-শনযীক্ষা কযম্ভত াযম্ভফ এফং প্রম্ভয়াজম্ভন 

ম্প্রচাযকৃত ককাম্ভনা দেষ্ঠাম্ভনয শশড (CD) িানীয় কর্তবম্ভক্ষয কাম্ভছ কশভউশনটি 

কযশড কিন জভা শদম্ভত ফাধ্য থাকম্ভফ;  

৮ 



  

৮.২  উম্ভজরা শনফ বাী শপায, উম্ভজরা শক্ষা শপায, উম্ভজরা প্রম্ভকৌরী, িানীয় 

যকাম্ভযয শনফ বাশচত প্রশতশনশধ, ফাংরাম্ভদ কফতাম্ভযয িানীয় কিম্ভনয প্রশতশনশধ, িানীয় 

শক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধাম্ভনয ভন্বম্ভয় একটি িানীয় উম্ভদষ্টা কশভটি গঠন কযম্ভত ম্ভফ। ঐ 

কশভটি শনয়শভতবাম্ভফ ংশশ্লষ্ট কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয কাম বক্রভ ভশনটয কযম্ভফ 

এফং প্রশতভাম্ভ যকাম্ভযয শনকট একটি প্রশতম্ভফদন জভা কদম্ভফ; 

8.3 উম্ভদষ্টা কশভটি কশভউশনটি কযশড কিম্ভনয শক্ত  দুফ বরতায শনশযম্ভে ংশশ্লষ্ট 

কিনম্ভক প্রম্ভয়াজনীয় যাভ ব কদম্ভফ; 

8.4 কশভউশনটি কযশড’য দেষ্ঠাম্ভন উম্ভজরা ম বাম্ভয়য যকাশয কভ বকতবাম্ভদয ংগ্রণম্ভক 

উম্ভদষ্টা কশভটি উৎাশত কযম্ভফ; 

8.5 কশভউশনটি কযশড’য ভাধ্যম্ভভ উন্নয়ন শফলয়ক শফজ্ঞান/যকাশয শফজ্ঞান কদয়ায 

ব্যাাম্ভয উম্ভদষ্টা কশভটি ংশশ্লষ্টম্ভদয উৎাশত কযম্ভফ; 

8.6 দেষ্ঠাম্ভনয ভান উন্নয়ম্ভনয জন্য কশভউশনটি কযশডয জন্য গঠিত উম্ভদষ্টা কশভটি ভয় 

ভয় প্রম্ভয়াজনীয় কাউম্ভিশরং কফা কদম্ভফ; 

8.7 তথ্য ভন্ত্রণারয় কর্তবক গঠিত ককন্দ্রীয় ভশনটশযং কশভটি কশভউশনটি কযশড শযচারনা 

ংক্রান্ত াশফ বক শফলম্ভয় তদাযশক কযম্ভফ এফং ভয় ভয় ভন্ত্রণারয়ম্ভক ফশত কযম্ভফ।      

 

 


