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৯.১ ভূফভর্াঃ  

চরফিত্র এর্টি  ফিারী  ভাধ্যভ। এয  ভাধ্যদভ ভাজ    বযতায  ফাস্তফ  

ফচদত্রয  প্রফতপরন   ঘদট।  অথ ক-াভাফজর্  ফস্থা  সলুরদেদডয  ফপতাে  অফদ্ধ  দে  

ততযী  ে  চরফিত্র।  এফ  চরফিত্র  মাদত  নষ্ট  না  ে  এফং  বফফষ্যৎ  প্রজন্  মাদত  

এগুদরা  ব্যফায  র্যদত  াদয,  সজন্য  সুষ্ঠুবাদফ  ংযক্ষদণয  উদেদে  প্রফতফষ্ঠত  ে  

ফাংরাদদ  ফপল্ম  অর্কাআব। স্বাধীনতায  য  এ  সদদয  চরফিত্র  ংদ  র্ভীযা  সদদ  

এর্টি  ফপল্ম  আনফিটিউট  ফপল্ম  অর্কাআব  প্রফতষ্ঠায  জন্য  উদযাগী  ন। এযআ  

ধাযাফাফর্তাে  চরফিত্র    চরফিত্র  ংফিষ্ট  াভগ্রীয  ংগ্রদয  ভাধ্যদভ  জাতীে  আফতা 

 ঐফতয  ংযক্ষদণ সদদয এর্ভাত্র  প্রফতষ্ঠান ফাংরাদদ ফপল্ম  অর্কাআব  প্রফতফষ্ঠত ে 

১৯৭৮  াদর। ফাংরাদদ ফপল্ম অর্কাআব ১৯৮০ াদর ব্রাদরস্-এ ফফস্থত অন্তজকাফতর্ 

সপডাদযন ফ ফপল্ম অর্কাআবস্ ( FIAF) এয দস্যদ রাব র্দয। ফাংরাদদ  ফফদেয 

৮৩টি সদদ  ১৩২টি  ফপল্ম অর্কাআব অন্তজকাফতর্ সপডাদযন ফ ফপল্ম অর্কাআবস্ ( FIAF) 

এয দস্য। এয পদর Mutual Exchange Programmeএয অতাে ফফদেয প্রাে র্র 

সদদয অর্কাআদবয ংগ্রদ থার্া ফফযর চরফিত্রমূ ংগ্রদয এর্ পূফ ক সুদমাগ সৃফষ্ট 

দেদছ । 

সদী-ফফদদী  দুষ্প্রাপ্য    ধ্রুদী  চরফিত্র    চরফিত্র  াভগ্রী  ংগ্র  র্যা  এফং  

দ্ধফতগতবাদফ  দীঘ কস্থােী  ংযক্ষণ  র্যা, ফনদদ কনা,  ফক্ষা    গদফলণায  জন্য  ংগৃীত   

ছাোছফফ  প্রদ কনীয  ব্যফস্থা  র্যা, সদদ  ফফদদী  ছফফ  এফং  ফফদদদ  সদীে  ছফফয  জন্য  

চরফিত্র  উৎদফয  অদোজন  র্যা,  ফনেফভতবাদফ  রাআদব্রফযদত  অগত  াঠর্   

গদফলর্দদয  াদঠয  ব্যফস্থা  র্যা,  ছাোছফফয  য  সফভনায,  ফদপাফজোভ,  োর্ক,  

বা  আতযাফদয  অদোজন র্যা  এফং ফপল্ম ংক্রান্ত  ম্যাগাফজন,  বুদরটিন,  র্যাটারগ,  

ফদনাফ, ংফক্ষপ্ত  ফচত্রর্াফনী  আতযাফদ  প্রর্া  র্যাআ  দরা  ফাংরাদদ  ফপল্ম  অর্কাআব  

প্রফতষ্ঠায  মূর  রক্ষয   উদেে। 
 

৯.২ চাট কায ফ ফডউটিজঃ 

 (র্)   সদী-ফফদদী চরফিত্র  চরফিত্র  ংফিষ্ট  াভগ্রী  ংগ্র    ংযক্ষণ  র্যা, 

ংগৃীত  ফপল্ম/ছাোছফফ  ফপল্ম-বদে  ফনেফিত  তাভাত্রাে  যক্ষণাদফক্ষদণয  

ব্যফস্থা  গ্রণ; 

(L) ফনফ কাফচত  ফপল্ম  মুদ্রণ,  ক্রে    ফফফনভদেয  ব্যফস্থা  গ্রণ; 

(গ)    ংযক্ষদণয  উদেদে  ফফফবন্ন  উৎ  সথদর্  ফপল্ম/ছাোছফফ ংগ্রদয ব্যফস্থা  গ্রণ;  
(ঘ)   দীঘ কর্ারীন ংযক্ষণ, ফনদদ কনা, ফক্ষা  গদফলণায জন্য ংগৃীত ফপল্ম/ছাোছফফ 

ভদে ভদে যীক্ষা    ফযষ্কায-ফযচ্ছন্ন  র্যা; 
৭৮ 
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(ঙ)    অন্তজকাফতর্ সপডাদযন  ফ  ফপল্ম  অর্কাআবস্ ( FIAF)-এয  দস্য অর্কাআব  ফা  

ন্য সর্ান সূত্র  সথদর্  দুষ্প্রাপ্য    ধ্রুদী  ফপল্ম  ংগ্রদয  দদক্ষ  গ্রণ; 

(চ)    চরফিদত্রয ছাত্র-ছাত্রী, অর্কাআদবয ফনজস্ব প্রদোজদন এভনফর্ চরফিত্র ফভফতমূ, 

ছাোছফফয ফনভ কাতা,  ফক্ষা  াংস্কৃফতর্  প্রফতষ্ঠাদনয  প্রদোজদন  ছাোছফফ  

প্রদ কনীয  ব্যফস্থা  র্যা;   

(ছ)    সদদ  ফফদদী  ছফফ এফং ফফদদদ  সদীে  ছফফয  জন্য  চরফিত্র  উৎদফয  

অদোজন র্যা;   

(জ)    ফপল্ম ংক্রান্ত ফআদেয রাআদব্রফযয াফফ কর্ ফযচম কায  জন্য  ম্ভাব্য  র্র  ব্যফস্থা  

গ্রণ  ফনেফভতবাদফ  রাআদব্রফযয  াঠর্দদয  াদঠয  ব্যফস্থা  র্যা;   

(ঝ)   রাআদব্রফযদত ংযক্ষদণয জন্য ফপল্ম ংক্রান্ত গ্রন্থ, াভফের্ী, প্রর্ানা, গাদনয ফআ, 

সািায,  প্রচাযত্র, ফস্থযফচত্র, ান্ডুফরফ  অনুলফির্ দ্রব্যাফদ ংগ্রদয   ব্যফস্থা  

র্যা; 

(ঞ)   ফনেফভতবাদফ াঠর্দক্ষ ড়াশুনায সুদমাগ ম্প্রাযণ এফং  চরফিত্র  ফদেয  ছাত্র, 

অর্কাআদবয  ফনজস্ব  প্রদোজন,  এভনফর্  চরফিত্র  ফভফত,  ছাোছফফয  ফনভ কাতা, 

ফক্ষা  াংস্কৃফতর্  প্রফতষ্ঠাদনয  প্রদোজদন  ফভরনােতদন  ছাোছফফ  প্রদ কনীয  

ব্যফস্থা  গ্রণ; 

(ট)  অর্কাআদবয ফভরনােতদন ফপল্ম/ছাোছফফয য সফভনায, ফদপাফজোভ, 

োর্ক, অদরাচনা বা আতযাফদয অদোজন র্যা; 

(ঠ)     চরফিত্র ফদেয াদথ ংফিষ্ট ফফফবন্ন ংস্থা ফা ব্যফিয াদথ সমাগাদমাগ যক্ষা  র্যা; 

(ঢ)   ফপল্ম/ছাোছফফ ংক্রান্ত ম্যাগাফজন, বুদরটিন, র্যাটারগ, ফদনাফ, ংফক্ষপ্ত  

ফচত্রর্াফনী আতযাফদ  প্রর্ানায  ব্যফস্থা  র্যা; 

(ড)   দক্ষ  দপ্তয ব্যফস্থানায ফনশ্চেতা ফফধান এফং যাজস্ব অে  ব্যদেয ফাফ 

ংযক্ষদণয মথামথ ব্যফস্থা  গ্রণ  র্যা;  এফং 

(ণ)  যর্াদযয এফং অন্তজকাফতর্ সপডাদযন ফ ফপল্ম অর্কাআবস্ ( FIAF)-এয ফনর্ট 

উস্থাদনয  জন্য  াভফের্  প্রফতদফদন  প্রস্ত্তত  র্যায  ব্যফস্থা  গ্রণ। 
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৯.৩  াংগঠফনর্  র্াঠাদভা 
                                       

   ভাফযচা

রর্ 

- ৩৮      

   র্ভ কচাযীবৃন্দ-৩        মানফান, মুখ্য  মিাফত    ফফফফধ  ফফলোফদঃ 

   ১  

ভাফযচারর্ 

    ১

. 

মানফানঃ   

   ১  সিদনা-

গ্রাপায 

     (র্)  ১  ভাআদক্রাফা 

   ১  

এভ.এর.এ.এ 

    ২

. 

এোযকুরাযঃ 

 ফযচার

র্ 

       (র্)  ১৫  

এোযকুরায 

 র্ভ কচাযীবৃন্দ-৩       ৩

. 

ফপ  মিাফতঃ 

 ১  ফযচারর্        (র্)  ৪   টাআ  

যাআটায 

 ১  সিদনা-

টাআফি 

       (খ)  ৪   

র্যারকুদরটয 

 ১  

এভ.এর.এ.এ

 

       (গ)  ১   ডুফিদর্টিং  

সভফন 

ফপল্ম ফপায রাআদব্রফযোন ফাফ যক্ষণ 

র্ভ কর্তকা 

প্রাফনর্ র্ভ কর্তকা সিায ফপায   (ঘ)  ১   

পদটার্ফোয 

র্ভ কচাযীবৃন্দ-৭ র্ভ কচাযীবৃন্দ-৩ র্ভ কচাযীবৃন্দ-৪ র্ভ কচাযীবৃন্দ-১১ র্ভ কচাযীবৃন্দ-৭   (ঙ)  ১   ফড  

এযাদেনা 
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১ ফপল্ম 

ফপায 

১  

রাআদব্রফযোন 

১ ফাফ যক্ষণ 

র্ভ কর্তকা 

১  প্রাফনর্ 

র্ভ কর্তকা 

১  সিায  ফপায   (চ)  ১   ফবফঅয,  টিফব,  

ফবফড  র্যাদভযা     

২ ফপল্ম সচর্ায ১  ঃ 

রাআদব্রফযোন 

১ ফাফযক্ষর্ ১  উিভান 

র্াযী 

৩  প্রদজর্ফনি   এফং  ভফডউদরটয  

ম্পূণ ক  সট 

২  ফপল্ম 

আনদবফিদগটয 

১  রাআদব্রফয 

র্াযী 

১ ফনম্নভান র্াযী  

তথা-  মুদ্রাক্ষফযর্ 

১  ফনম্নভান 

র্াযী- তথাভ ুু     

মুদ্রাক্ষফযর্ 

১  সিাযফর্ায   (ছ)  ১   রাআড  

প্রদজক্টয 

১ এোযর্ফিফনং 

সুাযবাআজায 

 ১ র্যা  যর্ায ১  সটফরদপান 

াদযটয 

১  র্াউোয  র্াযী   (জ)  ২  র্ফপউটায 

১  সিায 

ফর্ায 

  ১  ফডাচ 

যাআডায 

১  ফরডায   (ঝ)  ১   পযাক্স   

   ২  আদরর্ফিফোন     

    ১   গাফড়  চারর্     

    ৩  ফনযাতা প্রযী ংফক্ষপ্ত  জনফর 

    ক্রফভর্ 

নং 

দদয  নাভ 

প্রথভ  সেণী 

নুদভাফদ

ত 

ফাস্তফ ংদা

ফধত 

    ১. ভাফযচারর্ ১ ১ ১ 

    ২. ফযচারর্ - - ১ 

      ১ ১ ২ 

    ৩. ফিতীে  সেণী ৫ ৩ ৫ 

    ৪. তৃতীে  সেণী ২১ ১৭ ২৫ 

    ৫. চতুথ ক  সেণী ৬ ৪ ৬ 

                             সভাট 

= ৩৩ 

২৫ ৩৮ 
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গণপ্রজাতিী ফাংরাদদ যর্ায 

তথ্য ভিণারে 
ফফজ্ঞফপ্ত 

 
ফাংরাদদ ফপল্ম অর্কাআব (র্ভ কর্তকা  র্ভ কচাযী) ফনদোগফফফধ, ১৯৮৪ 

 

এঅয নং 108-L/85-১৯৮২ াদরয ২৪স ভাদচ কয সঘালণা নুমােী প্রদত ক্ষভতাফদর 

যাষ্ট্রফত, ফাংরাদদ র্ভ কর্ফভদনয দি অদরাচনাদন্ত, ফনদম্নাি ফফফধ জাযী  

র্ফযোদছনঃ―  

ফাংরাদদ ফপল্ম অর্কাআব (র্ভ কর্তকা  র্ভ কচাযী) ফনদোগফফফধ, ১৯৮৪ 

১।   ংফক্ষপ্ত ফদযানাভ :  

 এআ ফফফধ ফাংরাদদ ফপল্ম অর্কাআব (র্ভ কর্তকা  র্ভ কচাযী) ফনদোগফফফধ, ১৯৮৪ নাদভ ফবফত 

আদফ। 

২।   ংজ্ঞামূ :  

 এআ ফফফধমূদ ফফলেফস্ত্ত থফা প্রদি মফদ সর্ান স্বফফদযাধী না ে ― 

(K) ‘‘ফনদোগর্াযী র্তৃকর্’’ ফফরদত বুঝাআদফ যর্ায এফং উায ন্তর্ভ কি সর্ান ফফদল দ 

থফা ঐ ধযদনয দমূদ যর্ায র্তৃকর্ নুদভাফদত ফনদোগ প্রদানর্াযী সর্ান 

র্ভ কর্তকা; 

(L) ‘‘র্ফভন’’ ফফরদত ফাংরাদদ যর্াযী র্ভ কর্ফভন বুঝাআদফ; 

(M) ‘‘অর্কাআব’’ ফফরদত ফাংরাদদ ফপল্ম অর্কাআব বুঝাআদফ; 

(N) ‘‘ভিণারে’’ ফফরদত তথ্য ভিণারে বুঝাআদফ; 

(O) ‘‘ফক্ষানফফ’’ ফফরদত ফনফদ কষ্ট সর্ান স্থােী শূন্য দদ ফক্ষানফফ ফদদফ ফনদোফজত 

সর্ান ব্যফিদর্ বুঝাআদফ; 

(P) ‘‘স্বীকৃত সফাড ক’’ ফফরদত উি ভাধ্যফভর্  ভাধ্যফভর্ ফক্ষা সফাড ক মাা প্রচফরত অআদনয 

িাযা ফা ধীদন স্থাফত এফং যর্ায সঘাফলত ন্য সম সর্ান সফাড ক মাা র্ফভন 

র্তৃকর্ স্বীকৃত, এআ ফফফধমূদয জন্য স্বীকৃত সফাড ক ফদদফ গণ্য আদফ; 
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(Q) ‘‘স্বীকৃত ফফেফফযারে’’ ফফরদত সম সর্ান ফফেফফযারে মাা প্রচফরত অআদনয িাযা ফা 

ধীদন স্থাফত এফং যর্ায সঘাফলত ন্য সম সর্ান ফফেফফযারে মাা র্ফভন 

র্তৃকর্ স্বীকৃত এআ ফফফধয জন্য স্বীকৃত ফফেফফযারে ফদদফ গণ্য আদফ; 

(R) ‘‘প্রদোজনীে ফক্ষাগত সমাগ্যতা’’ ফফরদত ফনফদ কষ্ট দদয জন্য তপফদর ফফণ কত দদয 

জন্য ফক্ষাগত সমাগ্যতা বুঝাআদফ; 

(S) ‘‘তপফর’’ ফফরদত এআ ফফফধয দি ংদমাফজত তপফর বুঝাআদফ; এফং  

(T) ‘‘ফনফদ কষ্ট দ’’ ফফরদত তপফদর উদেফখত ফনফদ কষ্ট দ বুঝাআদফ। 

৩। ফনদোগ দ্ধফত :   

(১)   তপফদর ফফণ কত ফফধান নুাদয এফং যর্ায সঘাফলত সর্াটা দ্ধফত নুাদয 

ফনফদ কষ্ট দদ ফনদোগ র্যা আদফ― 

(র্) যাফয ফনদোদগয ভাধ্যদভ;  

(খ) দদান্নফতয ভাধ্যদভ; থফা  

(গ) সপ্রলদণ ফদরীয ভাধ্যদভ।  

(২)   প্রদোজনীে ফক্ষাগত সমাগ্যতা না থাফর্দর ফনফদ কষ্ট দদ সর্ান ব্যফিদর্ ফনদোগ প্রদান 

র্যা আদফ না এফং যাফয ফনদোদগয সক্ষদত্র ঐ দদয জন্য তপফদর ফফণ কত 

ফেীভায ভদধ্য আদত আদফ। 

৪। যাফয ফনদোগ :   

(১)   র্ফভদনয সুাফয ব্যতীত যাফয ফনদোদগয সক্ষদত্র সর্ান ফনফদ কষ্ট দদ ফনদোগ 

প্রদান র্যা মাআদফ না। 

(২)   সর্ান ব্যফিদর্ ফনফদ কষ্ট দদ ফনদোগ র্যা মাআদফ না, মফদ ফতফন ― 

(র্)   ফাংরাদদদয নাগফযর্ ফা স্থােী ফধফাী না ন; এফং  

(খ)  ফাংরাদদদয নাগফযর্ নে এভন সর্ান ব্যফিদর্ ফফফা র্ফযোদছন থফা 

ফফফা  ফন্ধদন অফদ্ধ আদত প্রফতশ্রুফতফদ্ধ আোদছন। 

(৩)   সর্ান ফনফদ কষ্ট দদ যাফয ফনদোগ র্যা মাআদফ না, মফদ না ― 

(র্)   ফনদোদগয জন্য ফনফ কাফচত ব্যফি যর্াদযয স্বাস্থয ফফবাদগয ভাফযচারর্ 

র্তৃকর্ এআ উদেে স্থাফত থফা প্রদত ক্ষভতা নুমােী সভফডদর্র ফপায 

র্তৃকর্ এআ ফনদোদগয জন্য াযীফযর্বাদফ উযুি এফং ফতফন সর্ান প্রর্ায 

াযীফযর্ ত্রুটিদত র্ভফগদতদছন না মাা ঐ ফনফদ কষ্ট দদয জন্য তাায দাফেত্ব 

ারদনয সক্ষদত্র সর্ান সুফফধায সৃফষ্ট র্ফযদত াদয এআ ভদভ ক প্রতযেন র্যা না 

ে; এফং 
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(খ) ফনফ কাফচত প্রাথীয পূফ কফযচে মথামথ র্তৃকক্ষ র্তৃকর্ প্রফতাদন র্যায য 

প্রজাতদিয চাকুযীয জন্য উযুি আদফন। 

(4) সর্ান ব্যফিদর্ ফনদোদগয জন্য সর্ান ফনফদ কষ্ট দদ ভদনানীত র্যা মাআদফ না, মফদ 

না― 

(র্) র্ফভন র্তৃকর্ সর্ান ফনফদ কষ্ট দদয জন্য দযখাস্ত অফাদনয ফফজ্ঞফপ্ত জাযী 

োয য  প্রাথী ফনফদ কষ্ট তাফযদখয ভদধ্য  ফপ ফনধ কাফযত পযদভ অদফদন 

না র্দযন; এফং  

(খ) যর্াযী ফা স্থানীে র্তৃকদক্ষয ধীন চাকুযীযত প্রাথীযা তাায ঊর্ধ্কতন 

র্তৃকদক্ষয ভাধ্যদভ অদফদন না র্দযন।  

৫। দদান্নফতয ভাধ্যদভ ফনদোগ :  

(১)  সর্ান ফনফদ কষ্ট দদয জন্য দদান্নফতয ভাধ্যদভ ফনদোদগয সক্ষদত্র এআ র্াদজয জন্য 

যর্ায গঠিত ফফবাগীে দদান্নফত র্ফভটি ফা সুফফযেয ফদরর্ন সফাদড কয 

নুদভাদদনয প্রদোজন আদফ। সর্ান উিতয সেণীয দদ দদান্নফতয ভাধ্যদভ  

ফনদোদগয জন্য র্ফভদনয সুাফয প্রদোজন আদফ। 

(2) সর্ান ব্যফি সর্ান ফনফদ কষ্ট দদ দদান্নফতয ভাধ্যদভ  ফনদোদগয সমাগ্য আদফ না মফদ 

তাায চাকুযীয সযর্ড ক দন্তালজনর্ ে। 

৬। ফক্ষানফফর্ার :   

(১)  সর্ান ফনফদ কষ্ট দদয জন্য ফনফ কাফচত  ব্যফিফগ ক স্থােী শূন্য দদ, প্রদোজদন ফদরী 

ব্যতীত, ফক্ষানফফ ফাদফ ফনদোফজত আদফনঃ― 

(র্) যাফয ফনদোদগয সক্ষদত্র স্থােী ফনদোদগয জন্য ২ ফৎয ভে; এফং  

(খ) দদান্নফতয সক্ষদত্র ঐ ফনদোদগয তাফযখ আদত ১ ফৎযর্ার ম কন্ত। 

ফনদোগর্াযী র্তৃকক্ষ ফরফখত সযর্ড ক াদদক্ষ ফক্ষানফফর্ার এর্টি ফনফদ কষ্ট 

ভে-এয (থফা ভেমূদয) জন্য ফফধ কত র্ফযদত াফযদফন মাা ফ কদভাট 

২ ফৎদযয সফী আদত াফযদফ না। 

(২)   ফক্ষানফফফয ফক্ষানফফ ভদে মফদ ফনদোগর্াযী র্তৃকক্ষ ভদন র্দযন সম, তাায 

অচযণ এফং র্াজ দন্তালজনর্ থফা তাায দক্ষতা জকদনয সর্ান ম্ভাফনা নাআ, 

সআ ভে ফতক্রভ োয পূদফ কআ― 

(K) যাফয ফনদোদগয সক্ষদত্র চাকুযীচ্যযফত; এফং 

(L) দদান্নফতয সক্ষদত্র সম দ আদত তাাদর্ দদান্নফত সদো আোফছর সআ 

দদ পুনঃপ্রতযাফতকন র্যা আদফ। 
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(৩) ফক্ষানফফর্ার ভাফপ্তয য ফফধ কত ভে, মফদ থাদর্, ংযুি র্ফযো ফনদোগর্াযী 

র্তৃকক্ষ― 

(K) ফক্ষানফফর্ারীন ভদে তাায অচযণ এফং র্াজ মফদ দন্তালজনর্ 

প্রতীেভান ে, উ-ফফফধ ৪ াদদক্ষ তাাদর্ ফনেফভত ফনদোগ প্রদান র্যা 

আদফ; এফং 

(খ) ফক্ষানফফর্ারীন ভদে মফদ ফক্ষানফফীয অচযণ এফং র্াজ                    

দন্তালজনর্ প্রতীেভান ে তাা আদর― 

(১) যাফয ফনদোদগয সক্ষদত্র তাায চাকুযীচ্যযফত; এফং  

(২) দদান্নফতয সক্ষদত্র সম দ আদত তাাদর্ দদান্নফত সদো আোফছর সআ 

দদ পুনঃপ্রতযাফতকন র্যা আদফ। 

(৪) এর্জন ফক্ষানফফীদর্ সর্ান ফনফদ কষ্ট দদ স্থােী ফনদোগ প্রদান র্যা আদফ না মফদ না ফতফন 

যর্ায র্তৃকর্ ভদে ভদে ফনফদ কষ্ট অদদফদর নুফষ্ঠত সর্ান যীক্ষাে উতীণ ক না ন থফা 

ফনফদ কষ্ট সর্ান প্রফক্ষণ গ্রণ না র্দযন। 

ফফডউর 

ক্রফভর্ 

নং 
ফনফদ কষ্ট দদয 

নাভ 
যাফয 

ফনদোদগয 

জন্য ফেীভা 

ফনদোগ দ্ধফত ফক্ষাগত সমাগ্যতা  

ফবজ্ঞতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। ফপল্ম 

ফপায 
৩০ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সফরাে 

ফফথরদমাগ্য। 

(১) ফাংরাদদ ফপল্ম 

অর্কাআদবয প্রদজর্ফনি, 

ফপল্ম সচর্ায, 

এোযর্ফিফনং 

সুাযবাআজায এফং ফপল্ম 

আনদবফিদগটযদদয ভধ্য 

আদত দদান্নফতয ভাধ্যদভ। 

মফদ দদান্নফতয ভাধ্যদভ 

ফনদোদগয উযুি প্রাথী 

াো না মাে তদফ 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ ৪ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা। 

(খ)  যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ (১) সর্ান 

ফফেফফযারে আদত 

স্দাতর্ ফডগ্রী। ফপল্ম 

ংযক্ষণ এফং 

যক্ষণাদফক্ষদণয সক্ষদত্র 

র্ভদক্ষ ৪ ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা। 

(২) ফদনভাদটাগ্রাফপদত 

প্রফক্ষণ প্রাপ্তদদয 

গ্রাফধর্ায সদো 

আদফ। 

২। প্রাফনর্ 

র্ভ কর্তকা 
৩০ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সফরাে 

৩৫   ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

(১) দদান্নফতয ভাধ্যদভ।  

 

(২)দদান্নফতয জন্য সমাগ্য 

প্রাথী না থাফর্দর যাফয 

ফনদোদগয ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ উিভান 

র্াযী ফা ঁটফরফর্ায 

ফাদফ প্রান র্াদজ সুষ্ঠু 

জ্ঞান র্ভদক্ষ ৫ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা। 

(খ)  যাফয ফনদোদগয সক্ষদত্রঃ  

(১) সর্ান নুদভাফদত 
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ফফেফফযারে আদত স্দাতর্ 

ফডগ্রী।  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩। ফাফযক্ষণ 

র্ভ কর্তকা 

২৭ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয 

সফরাে ৩০ 

ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

(১)  ফাফযক্ষর্ 

(উিভান র্াযী)-এয 

ভধ্য আদত দদান্নফতয 

ভাধ্যদভ।  

(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না থাফর্দর 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ ৫ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা । 

(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ (১) সর্ান 

নুদভাফদত ফফেফফযারে 

আদত স্দাতর্ ফডগ্রী । 

(২) ফাফ যক্ষণ র্াদজ 

এফং যর্াযী  অফথ কর্ 

ফফলদে  ফনেভর্ানুন  

ফাদজটিং-এ ২ ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা থাফর্দত 

আদফ।  

৪। সিায 

ফপায 

২৭ ফৎদযয 

ঊদদ্ধক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয 

সফরাে ৩০ 

ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

(১) সিায ফর্ায দ 

সথদর্ দদান্নফতয ভাধ্যদভ । 

(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না থাফর্দর 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ ৪ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা। 

(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ (১) সর্ান 

নুদভাফদত ফফেফফযারে 

আদত স্দাতর্ ফডগ্রী । 

(২) সিাদয র্র দ্রব্যাফদ 

যক্ষণাদফক্ষণ, ফপল্ম 

াভগ্রী,ফড ফবজুোর 
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াভগ্রী  র্ঁচাভার 

ংগ্র এফং 

যক্ষণাদফক্ষদণ ৩ ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫। রাআদব্রযীোন ২৭ ফৎদযয ঊদদ্ধক 

নে। যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সফরাে 

৩০ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

(১) র্াযী 

রাআদব্রযীোন দ 

সথদর্ দদান্নফতয 

ভাধ্যদভ। 
(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না 

থাফর্দর যাফয 

ফনদোদগয ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ ৪ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা। 

(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ (১) সর্ান 

নুদভাফদত ফফেফফযারে 

আদত রাআদব্রযী াআদন্প 

ভাষ্টায ফডগ্রী। 

থফা 
   সর্ান নুদভাফদত 

ফফেফফযারে আদত 

ভাষ্টায ফডগ্রী এফং 

রাআদব্রযী াদেদন্প 

ফডদিাভা। 
থফা 

 সর্ান নুদভাফদত 

ফফেফফযারে আদত 

ব্যাদচরয ফডগ্রী 

রাআদব্রযী াদেদন্প 

ফডদিাভা এফং র্ভদক্ষ 

এর্ ফৎদযয রাআদব্রযী 

র্াদজ ফবজ্ঞতা । 
৬। প্রদজর্ফনি ৩০ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সফরাে 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

(১) আদরর্ফিফোন দ 

সথদর্ এর্ তৃতীোং 

দদান্নফতয ভাধ্যদভ। 

দদান্নফতয সর্ান সমাগ্য 

প্রাথী না থাফর্দর 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 
 
(২) দুআ-তৃতীোং 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 

(র্) সদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ ৫ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা  । 
(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ (১) সর্ান 

নুদভাফদত র্াফযগযী 

ফক্ষা প্রফতষ্ঠান আদত 

ফফদুযৎ প্রদর্ৌদর 

ফডদিাভা। 
(২) প্রদজর্ফনি এফং 

ফপল্ম সচফর্ংদে ২ 

ফৎদযয ফাস্তফ 

ফবজ্ঞতা। 
(৩) প্রদজক্টয ন্যান্য 

মিাফতয ত্রুটি ফনরূণ, 

যক্ষণাদফক্ষণ  

সভযাভদতয সমাগ্যতা 

থাফর্দত আদফ। 
থফা 
১। ভাধ্যফভর্ স্কুর 

াটি কফপদর্ট যীক্ষাে 

৭৯ 
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া। 
২।  যর্ায নুদভাফদত 

সর্ান প্রফতষ্ঠান আদত 

আদরর্ফিফোন ফদদফ 

াটি কফপদর্ট প্রাপ্ত। 
৩। প্রদজর্ফনি এফং 

ফপল্ম সচফর্ংদে ৩ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা 

প্রদজর্ফনি ফদদফ 

াটি কফপদর্ট প্রাপ্ত। 
৪। প্রদজক্টয ন্যান্য 

মিাফতয ত্রুটি ফনরূণ, 

যক্ষণাদফক্ষণ  সভযাভদতয 

সমাগ্যতা থাফর্দত আদফ। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৭। ফপল্ম সচর্ায ৩০ ফৎদযয ঊদধ ক 

নে। যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সফরাে 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

(১) আদরর্ফিফোন দ 

সথদর্ দদান্নফতয 

ভাধ্যদভ।   
 
(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না থাফর্দর 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ 

৫ ফৎদযয ফবজ্ঞতা  

। 
(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ  

(১) সর্ান নুদভাফদত 

র্াফযগযী ফক্ষা 

প্রফতষ্ঠান আদত যােন 

প্রদর্ৌদর ফডদিাভা। 

(২) ফপল্ম সচর্ায/ 

প্রদজর্ফনি ফদদফ 

২ ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা মিাফত 

যক্ষণাদফক্ষণ, সভযাভত, 

ফপল্ম ফিফনং  

ংযক্ষদণয জ্ঞান 

থাফর্দত আদফ। 

থফা 

১। ভাধ্যফভর্ স্কুর 

াটি কফপদর্ট যীক্ষাে 

া। 

২।  যর্ায নুদভাফদত 

সর্ান প্রফতষ্ঠান আদত 

আদরর্ফিফোন 

ফদদফ াটি কফপদর্ট 

প্রাপ্ত। 

৩।  প্রদজর্ন এফং 

ফপল্ম সচফর্ং-এ 

র্ভদক্ষ ৩ ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা র্র 

মিাফত 
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যক্ষণাদফক্ষণ, 

সভযাভত, ফপল্ম 

ফিফনং  ংযক্ষদণয 

জ্ঞান থাফর্দত আদফ। 

৮। এোযর্ফিফনং 

সুাযবাআজায । 
৩০ ফৎদযয 

ঊদদ্ধক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সফরাে 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

যাফয  ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ । 
(১) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ ভাধ্যফভর্ 

স্কুর াটি কফপদর্ট। 

(২) সর্ান নুদভাফদত 

র্াফযগযী ফক্ষা 

প্রফতষ্ঠান আদত 

এোযর্ফিফনং-এ 

ফডদিাভা । 

(৩)  এোযর্ফিফনং  

ফড-ফউফভফডপাোয 

যক্ষণাদফক্ষণ,  

সভযাভত  

াফব কফং-এ ২ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৯। ফপল্ম 

আনদবফিদগটয 

২৫ ফৎদযয 

ঊদদ্ধক নে। 

(১) ফাংরাদদ ফপল্ম 

অর্কাআদবয র্াযী 

রাআদব্রযীোন, সিায 

ফর্াদযয ভদধ্য আদত 

তর্যা ৫০% বাগ 

দদান্নফতয ভাধ্যদভ । 
 

(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না থাফর্দর 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 
 

(৩) তর্যা ৫০% বাগ 

যাফয ফনদোগ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ ৩ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা । 
(খ)  যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ ১। নুদভাফদত 

ফফেফফযারে আদত 

স্দাতর্ ফডগ্রী। 
২। ংযক্ষদণয জন্য 

চরফিত্র, চরফিত্র ংক্রান্ত 

র্র দ্রব্যাফদ ফফফবন্ন 

স্থান আদত ংগ্র র্যায 

ফবজ্ঞতা ফা চরফিত্র 

ফদেয ফত ংফিষ্ট 

প্রাথীদদয গ্রাফধর্ায 

সদো আদফ। 

১০। সিদনাগ্রাপায ঐ প্রচফরত যর্াযী ফফফধ 

নুমােী 

   যর্ায ফনধ কাফযত 

সমাগ্যতা  ফবজ্ঞতা 

প্রদমাজয দফ। 

১১। সিাযফর্ায ২৫ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩০ ফৎয ম কন্ত 

(১) ফনম্নভান র্াযী-

র্াভ-মুদ্রাক্ষফযর্ দ 

সথদর্ দদান্নফতয 

ভাধ্যদভ । 

(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না থাফর্দর 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্র 

ুঃ ফপডায দদ 

র্ভদক্ষ ৫ ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা । 

(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ (১) নুদভাফদত 
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ফফথরদমাগ্য। যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 

 

ফফেফফযারে আদত 

স্দাতর্ ফডগ্রী। 

(২)  সিাদয র্র 

দ্রব্যাফদয ংযক্ষণ এফং 

চরফিত্র  চরফিত্র 

াভগ্রী যক্ষণাদফক্ষদণ 

ফবজ্ঞতা গ্রাফধর্ায 

সমাগ্য। 

১২। র্াযী 

রাআদব্রযীোন 

২৫ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

(১) গ্রন্থাগায র্াযী 

(ফনম্নভান র্াযী)এফং 

র্াউোয র্াযীয  দ 

সথদর্ দদান্নফতয ভাধ্যদভ 

। 
 

(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না থাফর্দর 

যাফয ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ। 

 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ ৫ 

ফৎদযয ফবজ্ঞতা । 

(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্রঃ (১) স্দাতর্ ফডগ্রী 

এফং রাআদব্রযী াদেদন্প 

াটি কফপদর্ট ফা ফডদিাভা 

। 
থফা 

(২) এআচ, এ, ফ এফং 

রাআদব্রযী াদেন্প এ 

াটি কফপদর্ট এফং ২ 

ফছদযয ফবজ্ঞতা  

(৩) রাআদব্রযীয র্াদজ 

এফং টাআফং-এয 

ফবজ্ঞতা গ্রফধর্ায 

সমাগ্য। 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৩। সটফরদপান 

াদযটয 
২৫ ফৎদযয 

ঊদদ্ধক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

যাফয  ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ  
(১)  নুদভাফদত 

ফফেফফযারে আদত স্দাতর্ 

ফডগ্রী। 

(২) সটফরদপান 

াদযটয এফং 

বযথ কনার্াযী ফদদফ 

ফবজ্ঞতা গ্রাফধর্ায 

সমাগ্য। 

১৪। উিভান র্াযী/ 

ফফফবন্ন ভিণারে/ 

ফফবাদগয াখা 

র্াযী 

-- যর্াযী প্রচফরত ফফফধ 

নুমােী 
-- 

১৫। এর্াউদেে 

(আউ,ফড,এ) 
২৫ ফৎদযয 

ঊদদ্ধক নে। 

যর্াযী 

(১) ফাংরাদদ ফপল্ম 

অর্কাআদবয ফনম্নভান 

র্াযী-র্াভ-

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ  

(১) ফপডায দদ র্ভদক্ষ 

৫ ফৎদযয ফবজ্ঞতা । 



635 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

মুদ্রাক্ষফযর্দদয ভদধ্য 

আদত দদান্নফতয 

ভাধ্যদভ। 

(২) দদান্নফতয জন্য 

সমাগ্য প্রাথী না 

থাফর্দর যাফয 

ফনদোদগয ভাধ্যদভ। 

 

(২) ফাফ ংক্রান্ত 

মাফতীে র্াজর্ভ ক  

যর্াযী ফাদজটিং-এ এফং 

অফথ কর্ ফনেভ-র্ানুন 

পদর্ক জ্ঞান। 

(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্র  ুঃ (১) নুসভাফদত 

ফফেফফযারে আদত 

স্দাতর্ ফডগ্রী।  

(২) ফাদজটিং এফং যর্াযী 

অফথ কর্ ফনেভ-র্ানুন 

পদর্ক জ্ঞান  

ফাফযক্ষণ ংক্রান্ত র্াদজ 

গ্রাফধর্ায সমাগ্য। 

১৬। সিদনা-টাআফি -- যর্াযী প্রচফরত ফফফধ 

নুমােী 
 

১৭। ভটয ড্রাআবায 

(সবী) 
৩০ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 

যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

যাফয  ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ 
যাফয ফনদোদগয সক্ষদত্রঃ 

(১) র্ভদক্ষ ষ্টভ সেণী। 

(২) ভটয ড্রাআবায ফাদফ 

র্ভদক্ষ ৩ ফৎদযয  

ফাস্তফ ফবজ্ঞতা বাযী 

মানফান চারাদনায তফধ 

রাআদরদন্পয ফধর্াযী। (৩) 

ভটয সভর্াফনর্ ফাদফ 

ফাস্তফ ফবজ্ঞতা এফং 

সছাট-খাট ত্রুটি সভযাভদতয  

ক্ষভতা থাফর্দত আদফ ।  

১৮। এর,ফড,এ-র্াভ-

টাআফষ্ট 

-- যর্াযী প্রচফরত ফফফধ 

নুমােী 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৯। র্াউোয র্াযী ২৫ ফৎদযয 

ঊদধ ক নে। 
(১) রীডায  র্যা 

যর্াদযয দ সথদর্ 

দদান্নফতয ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপডায দদ ফতন ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা। 
(খ) যাফয ফনদোদগয 

সক্ষদত্র ুঃ  (১) উি 

ভাধ্যফভর্ াটি কফপদর্ট। 

(২) ফআ-ত্র এফং ফপল্ম 

যক্ষণাদফক্ষণ পদর্ক জ্ঞান 

থার্া অফের্ । 
(৩) ফআত্র 

ফাছাআ,র্যাটারফগং, 

টাআফং এফং ফআত্র 
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ফঁধাআদেয জ্ঞান 

গ্রাফধর্াযদমাগ্য । 
২০। রাআদব্রযী র্াযী 

(ফনম্নভান 

র্াযী)  

১৮ সথদর্ ২৫ 

ফৎয। যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

যাফয  ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ  
(১) উি ভাধ্যফভর্ 

াটি কফপদর্ট। 
(২) গ্রন্থাগায ফফজ্ঞাদন 

নদধাযী  ফআত্র ফাছাআ, 

র্যাটারফগং,টাআফং 

এফং ফআত্র ফঁধাআদেয 

জ্ঞান  গ্রাফধর্াযদমাগ্য। 
২১। আদরর্ফিফোন ঐ ঐ (১) ভাধ্যফভর্ স্কুর 

টি কফপদর্ট । 
(২) সর্ান নুদভাফদত 

র্াফযগযী ফক্ষা প্রফতষ্ঠান 

আদত ফফদুযৎ ফফলদে 

াটি কফপদর্ট প্রাপ্ত থফা 

ফফদুযৎ  উন্নেন সফাড ক 

আদত াটি কফপদর্ট  

ফফদুযৎ ফফলদে রাআদন্প 

প্রাপ্ত আদত আদফ । 
২২। সডাচ যাআডায -- ফাংরাদদ ফপল্ম 

অর্কাআদবয এভ, এর, 

এ, এ/ ফনযাতা 

প্রযী দদয ভধ্য 

আদত দদান্নফতয 

ভাধ্যদভ। 

ফপডায দদ র্ভদক্ষ 

৩ ফৎদযয ফবজ্ঞতা 

ভটয াআদর্র চারাদনায 

রাআদদন্পয ফধর্াযী 

আদত আদফ। 

২৩। র্যা যর্ায ২৫ ফৎদযয ঊদধ ক 

নে। যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

ফাংরাদদ ফপল্ম 

অর্কাআদবয এভ, এর, 

এ, এ/ ফনযাতা 

প্রযী দদয ভধ্য আদত 

দদান্নফতয ভাধ্যদভ। 

(১) ফপডায দমূদ 

র্ভদক্ষ ৫ ফৎদযয 

ফবজ্ঞতা। 
(২) ভাফাফ যক্ষদর্য 

র্াম কারদে ফফর জভা 

সদো, সনো, সচর্ 

ংগ্র র্যা এফং 

সচর্মূ, নগদ থফা 

ব্যাংদর্ জভা সদো  

উদতারদনয ফবজ্ঞতা। 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৪। রীডায ২৫ ফৎদযয ঊদদ্ধক 

নে। যর্াযী 

চাকুযীযত 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

৩৫ ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

ফাংরাদদ ফপল্ম 

অর্কাআদবয এভ, এর, 

এ, এ/ ফনযাতা 

প্রযী দদয ভধ্য আদত 

দদান্নফতয ভাধ্যদভ। 

(র্) দদান্নফতয সক্ষদত্রঃ 

ফপল্ম র্যানমূ ফপল্ম 

বদে যাখা, প্রদোজদন 

সদো-সনো 

সমাগ্যতা ৪ নং 

র্রাদভ উদেফখত ফপডায 

দদ  

৩ ফৎদযয ফবজ্ঞতা। 
(খ) যাফয ফনদোদগয 
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সক্ষদত্রঃ   ভাধ্যফভর্ স্কুর 

াটি কফপদর্ট। 
(২) ফপল্ম র্যানমূ 

ফপল্ম বদে যাখা, 

প্রদোজদন সদো-সনো 

এয সক্ষদত্র ফবজ্ঞতা 

এফং ফপল্মমূ ফযষ্কায 

 ংযক্ষণ জ্ঞানপন্ন 

প্রাথীদদয গ্রাফধর্ায 

সদো আদফ। 
২৫। এভ, এর, এ, এ ১৮ সথদর্ ২৫ 

ফৎয। 

অর্কাআদবয 

র্ভ কচাযীদদয 

সফরাে ফে ৪০ 

ফৎয ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

যাফয  ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ  
(১) র্ভদক্ষ ষ্টভ সেণী। 
(২) ফবজ্ঞতা পন্ন 

প্রাথীদদয গ্রাফধর্ায 

সদো আদফ। 

২৬। ফফর্উফযটি গাড ক ১৮ সথদর্ ২৫ 

ফৎয। 

অর্কাআদবয 

র্ভ কচাযীদদয 

সফরাে এফং 

ফযপ্রাপ্ত 

াভফযর্ ফা 

পুফর র্ভ কচাযী 

ফা অনায ফা 

ফফ.ফড.অয 

প্রাথীদদয সক্ষদত্র 

ফে ৪০ ফৎয 

ম কন্ত 

ফফথরদমাগ্য। 

যাফয  ফনদোদগয 

ভাধ্যদভ  
(১) র্ভদক্ষ ষ্টভ সেণী। 
(২) ফযপ্রাপ্ত াভফযর্ 

ফাফনী/অধা-াভফযর্ 

ফাফনীয দস্যগণ/ 

ফফর্উফযটি গাড ক ফা 

এভ. এর, এ, এ, 

ফাদফ 

ফবজ্ঞতাপন্ন 

প্রাথীদদয গ্রাফধর্ায 

সদো আদফ। 

 যাষ্ট্রফতয অদদক্রদভ  

 ভণযুয উর-র্ফযভ 
 ফচফ।  
 

[ফাংরাদদ সগদজট, ফতফযি ংখ্যা, সাভফায, ভাচ ক ৪, ১৯৮৫ াদর প্রর্াফত]  


