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  শাখা-১৭  

প্রজ্ঞাপন 

িাজেখ, ২৬দশ জ্িৈষ্ঠ ১৪০৫/০৯ইং জুন ১৯৯৮ 

এস, আে, ও, নং ১০২-আইন/৯৮-েণপ্রিািন্ত্রী বাংলাদেদশে সংজবধাদনে ১৩৩ অনুদেদেে শিডাংদশ প্রেত্ত ক্ষমিাবদল োষ্ট্রপজি উক্ত 

সংজবধাদনে ১৪০ (২) অনুদেদেে জবধান রমািাদবক বাংলাদেশ সেকােী কম ডকজমশদনে সজিি পোমশ ডক্রদম জনম্নরুপ জবজধমালা প্রণয়ন 

কজেদলন, যথাাঃ- 

 

১। সংজক্ষপ্ত জশেনাম।- এই জবজধমালা মৃজত্তকা সম্পে উন্নয়ন ইনজিটিউট এে কম ডকিডা ও কম ডচােী জনদয়াে জবজধমালা, ১৯৯৮ নাদম 

অজিজিি িইদব। 

২। সংজ্ঞা- জবষয় জকংবা প্রসংদেে পজেপন্থী জকছু না থাজকদল এই জবজধমালায়, - 

(ক) ‘কজমশন’ অথ ড বাংলাদেশ সেকােী কম ড কজমশন; 

(খ) ‘‘িফজসল’’ অথ ড এই জবজধমালাে সজিি সংদযাজিি িফজসল; 

(ে) ‘‘জনদয়ােকােী কর্তডপক্ষ’’ অথ ড সেকাে বা সেকাে কর্তডক ক্ষমিা প্রেত্ত রয রকান কম ডকিডা; 

(ঘ) ‘‘পে’’ অথ ড িফজসদল উদেজখি রকান পে; 

(ঙ) ‘‘প্রদয়ািনীয় রযাগ্যিা’’ অথ ড সংজিষ্ট পদেে িন্য উজেজখি রযাগ্যিা; 

(চ) ‘‘জশক্ষানজবস’’ অথ ড রকান পদে জশক্ষানজবস জিসাদব জনযুক্ত রকান ব্যজক্ত; 

(ছ) ‘‘স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয়’’ বা ‘‘স্বীকৃি রবার্ ড’’ বা ‘‘স্বীকৃি ইনজিটিউট বা প্রজিষ্ঠান’’ অথ ড আপািি: বলবৎ রকান আইদনে দ্বাো বা 

আইদনে অধীন প্রজিজষ্ঠি যথাক্রদম রকান জবশ্বজবদ্যালয় বা রবার্ ড বা ইনজিটিউট বা প্রজিষ্ঠান বুঝাইদব এবং এই জবজধে উদেশ্য পূেণকদে, 

কজমশদনে সজিি পোমশ ডক্রদম সেকাে কর্তডক অনুদমাজেি বজলয়া রঘাজষি অন্য রকান জবশ্বজবদ্যালয় বা রবার্ ড বা ইনজিটিউট বা 

প্রজিষ্ঠানও ইিাে অন্তর্ভ ডক্ত িইদব। 

 

 

(৬৮৯১) 

মূল্যাঃ টাকা ৪:০০ 
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৩। জনদয়াে পদ্ধজি।– (১) িফজসদল বজণ ডি জবধান সাদপদক্ষ এবং েণপ্রিািন্দ্রী বাংলাদেদশে সংজবধাদনে অনুদেে ২৯(৩) এে 

উদেশ্য পূেণকদে, রকাটা সংক্রান্ত সেকােী জনদে ডশাবলী সাদপদক্ষ রকান পদে জনম্নজবধৃি পদ্ধজিদি জনদয়াে োন কো িইদব: - 

(ক) সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম; 

(খ) পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

(২) রকান ব্যজক্তদক রকান পদে জনদয়াে কো িইদব না যজে না িজ্জন্য িািাে প্রদয়ািনীয় রযাগ্যিা না থাদক, এবং সোসজে 

জনদয়াদেে রক্ষদে, িািাে বয়স উক্ত পদেে িন্য িফজসদল বয়াঃসীমাে মদধ্য না িয়: 

িদব শিড থাদক রয, রকান ব্যজক্তদক রকান পদে এর্িক জিজত্তদি ইদিাপূদব ড জনদয়াে কো িইয়া থাজকদল; উক্ত পদে অব্যািিিাদব 

জনযুক্তথাকাকালীন কায ডকাদলে িন্য িািাে সদব ডাচ্চ বয়াঃসীমা জশজথল কো যাইদি পাদে। 

৪। সোসজে জনদয়াে।– (১) কজমশদনে সুপাজেশ ব্যজিদেদক কজমশদনে আওিাভুক্ত রকান পদে রকান ব্যজক্তদক সোসজে জনদয়াে 

কো যাইদব না। 

(২) জনদয়ােকােী কর্তডপক্ষ কর্তডক েঠিি বাছাই কজমটিে সুপাজেশ ব্যজিদেদক কজমশদনে আওিা বজির্ভ ডি রকান পদে সোসজে জনদয়াে 

কো চজলদব না। 

(৩) রকান পদে সোসজে জনদয়াদেে িন্য রকান ব্যজক্ত রযাগ্য বজলয়া জবদবজচি িইদবন না, যজে জিজন- 

(ক) বাংলাদেদশে নােজেক না িন, অথবা বাংলাদেদশে স্থায়ী বাজসন্দা না িন, অথবা বাংলাদেদশে র্জমসাইল না িন; 

(খ) এমন রকান ব্যজক্তদক জববাি কদেন অথবা জববাি কজেবাে িন্য প্রজিশ্রুজিবদ্ধ িন জযজন বাংলাদেদশে নােজেক নদিন। 

(৪) রকান পদে সোসজে জনদয়াে কো যাইদব না, যজে- 

(ক) জনদয়াদেে িন্য বাছাইকৃি ব্যজক্তে স্বাস্থৈ পেীক্ষাে উদেদশ্য স্বাস্থৈ অজধেপ্তদেে মিাপজেচালক কর্তডক েঠিি রমজর্দকল 

রবার্ ড অথবা, রক্ষে জবদশষ, িৎকর্তডক মদনানীি রকান রমজর্দকল অজফসাে এই মদম ড প্রিৈয়ন না কদেন রয, উক্ত ব্যজক্ত 

স্বাস্থৈেিিাদব অনুরূপ পদে জনদয়ােদযাগ্য এবং জিজন এইরূপ রকান জ্েজিক জ্বকদল্য র্ভজেদিদছন না, যািা সংজিষ্ট পদেে োজয়ত্ব 

পালদন রকান ব্যঘাি সৃজষ্ট কজেদি পাদে; এবং 

(খ) এইরূদপ বাছাইকৃি ব্যজক্তে পূব ড কায ডকলাপ যথাদযাগ্য এদিন্সীে মাধ্যদম িেন্ত না িইয়া থাদক ও িেদন্তে ফদল রেখা যায় 

রয, প্রিািদন্ত্রে চাকুেীদি জনযুজক্তে িন্য জিজন অনুপযুক্ত নদিন। 

(৫) রকান ব্যজক্তদক রকান পদে জনদয়াদেে িন্য সুপাজেশ কো িইদব না, যজে জিজন- 

(ক) উক্ত পদেে িন্য কজমশন কর্তডক বা জনদয়ােকােী কর্তডপক্ষ কর্তডক েেখাস্ত আহ্বাদনে জবজ্ঞজপ্তদি উজেজখি জফসি, যজে 

থাদক, যথাযথ ফেদম ও জনজে ডষ্ট িাজেদখে মদধ্য েেখাস্ত োজখল না কদেন; এবং 

(খ) সেকােী চাকুেী জকংবা রকান স্থানীয় কর্তডপদক্ষে চাকুেীদি জনদয়াজিি থাকাকাদল স্বীয় ঊধ ডিন কম ডকিডাে মাধ্যদম েেখাস্ত 

োজখল না কদেন। 
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৫। পদোন্নজিে মাধ্যদম জনদয়াে।– (১) এিদুদেদশ্য সেকাে কর্তডক েঠিি বাছাই/জনব ডাচন কজমটিে সুপাজেদশে জিজত্তদি রকান পদে পদোন্নজিে 

মাধ্যদম জনদয়াে কো যাইদব: 

িদব শিড থাদক রয, ৩য় রেণী িইদি ২য় রেণী এবং ২য় রেণী িইদি ১ম রেণীে পদে পদোন্নজিে মাধ্যদম জনদয়ােে রক্ষদে, কজমশদনে সুপাজেশ 

প্রদয়ািন িইদব। 

(২) যজে রকান ব্যজক্তে চাকুেীে বৃত্তান্ত সদন্তাষিনক না িয় িািা িইদল জিজন রকান পদে পদোন্নজিে মাধ্যদম জনদয়াদেে িন্য রযাগ্য বজলয়া 

জবদবজচি িইদবন না 

৬। জশক্ষানজবজস।– (১) স্থায়ী শূন্য পদেে জবপেীদি রকান পদে জনদয়াদেে িন্য বাছাইকৃি ব্যজক্তদক জশক্ষানজবজস স্তদে- 

(ক) সোসজে জনদয়াদেে রক্ষদে, জনদয়াদেে িাজেখ িইদি দুই বৎসদেে িন্য, এবং 

(খ) পদোন্নজিে রক্ষদে, জনদয়াদেে িাজেখ িইদি এক বৎসদেে িন্য, জনদয়াে কো যাইদবাঃ 

িদব শিড থাদক রয, জনদয়ােকােী কর্তডপক্ষ কােণ জলজপবদ্ধ কজেয়া জশক্ষানজবজসে রময়াে এক বা একাজধক বাদে এইরূপ সম্প্রসােণ 

কজেদি পাদেন যািাদি বজধ ডি রময়া সব ডসাকুদল্য দুই বৎসদেে অজধক না িয়। 

(২) রয রক্ষদে রকান জশক্ষানজবদসে জশক্ষনজবজসে রময়াে চলাকাদল জনদয়ােকােী কর্তডপক্ষ মদন কদেন রয িািাে আচেণ ও কম ড সদন্তাষিনক 

নদি, জকংবা িািাে কম ড েক্ষ িওয়াে সম্ভাবনা নাই রসই রক্ষদে জনদয়ােকােী কর্তডপক্ষ- 

(ক) সোসজে জনদয়াদেে রক্ষদে, জশক্ষনজবদসে চাকুেীে অবসান ঘটাইদি পাজেদবন; 

(খ) পদোন্নজিে রক্ষদে, িািাদক রয পে িইদি পদোন্নজি রেওয়া িইয়াজছল রসই পদে প্রিৈাবিডন কোইদি পাজেদবন। 

(৩) জশক্ষানজবজসে রময়াে, বজধ ডি রময়াে থাজকদল িািাসি, সম্পূণ ড িওয়াে পে জনদয়ােকােী কর্তডপক্ষ- 

(ক) যজে এই মদম ড সন্তুষ্ট িন রয, জশক্ষনজবজসে রময়াে চলাকাদল রকান জশক্ষানজবদসে আচেণ ও কম ড সদন্তাষিনক, িািা িইদল (৪) উপ-

জবজধে জবধান সাদপদক্ষ, িািাদক চাকেীদি স্থায়ী কজেদবন; এবং 

(খ) যজে মদন কদেন রয, উক্ত রময়াে চলাকাদল জশক্ষনজবদসে আচেণ ও কম ড সদন্তাষিনক জছলনা, িািা িইদল উক্ত কর্তডপক্ষ- 

(অ) সোসজে জনদয়াদেে রক্ষদে, িািাে চাকুেীে অবসান ঘটাইদি পাজেদবন; এবং 

(আ) পদোন্নজিে রক্ষদে, িািাদক রয পে িইদি পদোন্নজি রেওয়া িইয়াজছল রসই পদে প্রিৈাবিডন কোইদি পাজেদবন। 

(৪) রকান জশক্ষানজবসদক রকান পদে স্থায়ী কো িইদব না যিক্ষণ না সেকােী আদেশ বদল সমদয় সমদয় রয পেীক্ষা ও প্রজশক্ষদণে ব্যবস্থা 

কো িয়, রসই পেীক্ষায় জিজন পাশ কদেন ও প্রজশক্ষণ গ্রিণ কদেন। 

৭। েজিিকেণ।– The officers and employees (Soil Resources and Development Institute 

Recruitment Rules, 1984 এিদ্বাো েজিি কো িইল। 
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ক্রজমক 

নং 

পদেে নাম সেকাজে জনদয়াদেে রক্ষদে বয়সসীমা জনদয়াে পদ্ধজি রযাগ্যিা 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ মুখ্য জ্বজ্ঞাজনক 

কম ডকিডা 

.  . পদোন্নজিে মাধ্যদম পদোন্নজিে িন্য: 

প্রধান জ্বজ্ঞাজনক কম ডকিডা পদে ৫ (পাঁচ) বৎসদেে অজিজ্ঞিাসি সংজিষ্ট 

চাকুেীদি ১৭ (সদিে) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

২ প্রধান জ্বজ্ঞাজনক 

কম ডকিডা 

.  . পদোন্নজিে মাধ্যদম পদোন্নজিে িন্য:  

ঊর্ধ্ডিন জ্বজ্ঞাজনক কম ডকিডা পদে ৭ (সাি) বৎসদেে অজিজ্ঞিাসি সংজিষ্ট 

চাকুেীদি ১৪ (রচৌে) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

৩ ঊর্ধ্ডিন জ্বজ্ঞাজনক 

কম ডকিডা 

অনুধ ড ৪০ (চজেশ) বৎসে। পদোন্নজিে মাধ্যদম, 

পদোন্নজিে রযাগ্য প্রাথী 

পাওয়া না রেদল সোসজে 

জনদয়াদেে মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য:  

জ্বজ্ঞাজনক কম ডকিডা পদে ৭ (সাি) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

(ক) রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি মৃজত্তকা জবজ্ঞাদন ১ম রেণীে 

স্মািদকাত্তে জর্গ্রী অথবা মৃজত্তকা জবজ্ঞাদন ২য় রেণীে অন ডাসসি ২য় রেণীে 

স্মািদকাত্তে জর্গ্রী অথবা মৃজত্তকা জবজ্ঞানসি কৃজষদি ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে 

জর্গ্রী অথবা কৃজষ েসায়নসি কৃজষদি ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী। 

 

(খ) সংজিষ্ট রক্ষদে ৭ (সাি) বৎসদেে অজিজ্ঞিা। 
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৪ জ্বজ্ঞাজনক কম ডকিডা অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে (ক) ১০% েদবষণা 

সিকােীেদণে মধ্য িইদি 

পদোন্নজিে মাধ্যদম এবং 

 

(খ) ৯০% সোসজে 

জনদয়াদেে মাধ্যদম । 

পদোন্নজিে িন্য: 

েদবষণা সিকােী পদে ৭ (সাি) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা । 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

(ক) রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি মৃজত্তকা জবজ্ঞাদন ১ম রেণীে 

স্মািদকাত্তে জর্গ্রী অথবা মৃজত্তকা জবজ্ঞাদন ২য় রেণীে অন ডাসসি ২য় রেণীে 

স্মািদকাত্তে জর্গ্রী অথবা মৃজত্তকা জবজ্ঞানসি কৃজষদি ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে 

জর্গ্রী অথবা কৃজষ েসায়নসি কৃজষদি ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী। 

অথবা 

(খ) কৃজষদি ২য় রেণীে জবএসজস (এজি) জর্গ্রী। 

৫ মাণজচোংকনজবে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজি রযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

সিকােী মানজচোংকণজবে পদে ১০ (েশ) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি র্ভদোদল ১ম রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী 

অথবা ২য় রেণীে স্মািকসি ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী। মানজচোংকন 

কাদি অজিজ্ঞ প্রাথীদক অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব। 

৬ পাবজলদকশন এন্ড 

জলয়াদিাঁ অজফসাে  

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি জবজ্ঞাদন ১ম রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী 

অথবা ২য় রেণীে স্মািকসি ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী । প্রকাশনা ও 

েণসংদযাে কাদি অজিজ্ঞ প্রাথীদক অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব। 
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৭ সিকােী পজেচালক অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম 

পদোন্নজিে িন্য: 

প্রশাসজনক কম ডকিডা পদে নূন্যিম ৭ (সাি) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি ১ম রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী অথবা ২য় 

রেণীে সম্মানসি ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে জর্গ্রী। 

৮ প্রশাসজনক কম ডকিডা অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য । 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

অজফস িত্ত্বাবধায়ক/সিকােী জিসাব েক্ষণ কম ডকিডা পদে নুৈনপদক্ষ ৫ 

(পাঁচ) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা । 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি ২য় জবিাদে স্মািক জর্গ্রীসি অজফস 

ব্যবস্থাপনাে কাদি ৫ (পাঁচ) বৎসদেে অজিজ্ঞিা। 

৯ েদবষণা সিকােী অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে অজিজ্ঞিা 

সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে বয়সসীমা 

জশজথলদযাগ্য । 

সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি মৃজত্তকা জবজ্ঞাদন ২য় রেণীে স্মািদকাত্তে 

জর্গ্রী । প্রাথীে রষ্টজেওজিশন থাজকদি িইদব। 

১০। ইদলকজিকৈাল 

রটকজনজশয়ান 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম রকান স্বীকৃি পজলদটকজনক ইনজিটিউট িইদি ইদলকজিকৈাল 

ইজিজনয়াজেং এ জর্দলামা। অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদক অগ্রাজধকাে রেওয়া 

িইদব। 

 

 

 

 



 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

               ব
াং

ল
াদ

ে
শ

 রে
দ
ি

ট
 অ

জি
জে

ক্ত
  জু

ন
 ১

৪
,  ১

৯
৯
৮

                            ৬
৮

৯
৭
 

১১ অজফস িত্ত্বাবধায়ক অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য । 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

উচ্চমান সিকােী/উচ্চমান সিকােী-কাম-জিসাব েক্ষক/সিকােী রিাে 

অজফসাে/সাঁটজলজপকাে পদে নুৈনপদক্ষ ৫ (পাঁচ) বৎসদেে চাকুেীে 

অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি স্মািক জর্গ্রীসি অজফস সংস্থাপন কাদি 

নুৈনপদক্ষ ৩ বৎসদেে অজিজ্ঞিা। 

 

১২ সিকােী 

মানজচোংকনজবে 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে  

 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম 

পদোন্নজিে মাধ্যদম: 

ড্রাফটসম্যান পদে নুৈনপদক্ষ ৫ (পাঁচ) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা । 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি র্ভদোলসি স্মািক জর্গ্রী। মানজচোংকন 

কাদি অজিজ্ঞ প্রাথীেণদক অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব। 

১৩ সিকােী 

জিসাবেক্ষণ 

কম ডকিডা 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য । 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

জিসাব েক্ষক/জিসাব সিকােী/উচ্চমান সিকােী-কাম-জিসাবেক্ষক/ 

উচ্চমান সিকােী পদে নুৈনপদক্ষ ৫ (পাঁচ) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা । 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি বাজণদিৈ নুৈনপদক্ষ ২য় জবিাদে স্মািক 

জর্গ্রী এবং জিসাব পজেচালনা কাদি ৩ (জিন) বৎসদেে অজিজ্ঞিা। 
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১৪ ড্রাফটসম্যান অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

রিসাে পদে নুৈনপদক্ষ ৭ (সাি) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

জবজ্ঞান জবিাদে উচ্চ মাধ্যজমক বা সমমাদনে জশক্ষােি রযাগ্যিাসি 

ড্রাফটসম্যানশীপ অথবা সাদিডে উপে রকান স্বীকৃি কাজেেেী ইনজিটিউট 

িইদি সাটি ডদফদকট প্রাপ্ত মানজচোংকন কাদি অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে 

অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব। 

১৫ সাঁটজলজপকাে সেকাে কর্তডক প্রণীি সাঁটজলজপকাে পদেে জনদয়াে জবজধ অনুযায়ী। 

১৬ জিসাবেক্ষক .  . জিসাব সিকােীেদণে মধ্য 

িইদি রিৈষ্ঠিাে জিজত্তদি 

পে পজেবিডন দ্বাো বেলীে 

মাধ্যদম। 

পে পজেবিডদনে িন্য: 

জিসাব সিকােীেদণে মধ্য িইদি রিৈষ্ঠিাে জিজত্তদি বেলীে মাধ্যদম । 

১৭ জিসাব সিকােী অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে; অজিজ্ঞিা 

সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে বয়সসীমা 

জশজথলদযাগ্য । 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

কৈাজশয়াে পদে নুৈনপদক্ষ ৫ (পাঁচ) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা । 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি বাজণদিৈ স্মািক জর্গ্রীসি জিসাবেক্ষক 

কাদি ২ (দুই) বৎসদেে অজিজ্ঞিা। 
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১৮ সিকােী রিাে 

অজফসাে 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে;  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য। 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

রিােজকপাে পদে ৫ (পাঁচ) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি স্মািক জর্গ্রীসি রিাে পজেচালনাে 

কাদি ৩ (জিন) বৎসদেে বাস্তব অজিজ্ঞিা। 

১৯ উচ্চমান সিকােী-

কাম-জিসাব েক্ষক 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে;  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়স সীমা জশজথলদযাগ্য। 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

অজফস সিকােী-কাম মুদ্রাক্ষজেক/জফল্ড এৈাজসিৈান্ট পদে ৫ (পাঁচ) 

বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি স্মািক জর্গ্রীসি অজফদসে কাদি ৩ 

(জিন) বৎসদেে অজিজ্ঞিা। 

২০ উচ্চমান সিকােী অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে;  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য। 

পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

অজফস সিকােী-কাম-মুদ্রাক্ষজেক/জফল্ড এৈাজসিৈান্ট পদে ৫ (পাঁচ) 

বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য:  

রকান স্বীকৃি জবশ্বজবদ্যালয় িইদি স্নািক জর্গ্রীসি অজফদসে কাদি ৩ 

(জিন) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

২১ সাঁট-মুদ্রাক্ষজেক সেকাে কর্তডক প্রণীি সাঁট-মুদ্রাক্ষজেক পদেে জনদয়ােজবজধ অনুযায়ী। 
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২২ রমকাজনক অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে;  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য। 

সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম। রকান স্বীকৃি কাজেেেী ইনজিটিউট িইদি অদটাদমাবাইল রমকাজনিদম 

রির্ রকাস ড পাস। জ্বধ লাইদসন্সসি মটে োড়ী চালনা এবং রমোমদিে 

কাদি নূৈনপদক্ষ ৩ (জিন) বৎসদেে বাস্তব অজিজ্ঞিা। 

২৩ অজফস সিকােী-

কাম-মুদ্রাক্ষজেক 

সেকাে কর্তডক প্রণীি অজফস সিকােী-কাম-মুদ্রাক্ষজেক পদেে জনদয়ােজবজধ অনুযায়ী। 

২৪ রিাে জকপাে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে;  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য। 

(ক) ৫০% পে পদোন্নজিে 

মাধ্যদম এবং  

(খ) ৫০% সোসজে 

জনদয়াদেে মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

এদমাজনয়া জপ্রন্টাে পদে ৩(জিন) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য:  

রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি উচ্চ মাধ্যজমক সাটি ডজফদকট/সমমাদনে জশক্ষােি 

রযাগ্যিা। রিাে পজেচালনাে কাদি ২ (দুই) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা 

থাজকদি িইদব।  

২৫ ড্রাইিাে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে;  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য। 

ক) ২৫% পে পদোন্নজিে 

মাধ্যদম পদোন্নজিদযাগ্য 

প্রাথী পাওয়া না রেদল 

সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম 

এবং  

  (খ) ৭৫% সোসজে 

জনদয়াদেে মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

জ্বধ ড্রাইজিং লাইদসন্সসি ৪থ ড রেণীে কম ডচােী জিসাদব ৩ (জিন) বৎসদেে 

চাকুেীে অজিজ্ঞিা এবং প্রজিষ্ঠান কর্তডক গৃিীিব্য ব্যাবিাজেক পেীক্ষায় 

অবশ্যই উত্তীণ িইদি িইদব। 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য:  

৮ম রেণী পাসসি মটে ড্রাইজিং লাইদসন্সসি মটে োড়ী চালনায় ৩ (জিন) 

বৎসদেে অজিজ্ঞিা 
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২৬ ও, জব, এম, 

অপাদেটে 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে;  

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে রক্ষদে 

বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য। 

ক) ৫০% পদোন্নজিে 

মাধ্যদম; পদোন্নজিদযাগ্য 

প্রাথী পাওয়া না রেদল 

সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম 

এবং  

(খ) ৫০% সোসজে 

জনদয়াদেে মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

জ্বধ ড্রাইজিং লাইদসন্সসি চতুথ ড রেণীে কম ডচােী জিদসদব নূৈনপদক্ষ ৩ 

(জিন) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা এবং প্রজিষ্ঠান কর্তডক গৃজিিব্য 

ব্যবিাজেক পেীক্ষায় অবশ্যই উত্তীণ ড িইদি িইদব। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

৮ম রেণী পাসসি জ্বধ মটে ড্রাইজিং লাইদসন্সসি অবশ্যই আউট রবাট 

রমজশন (স্পীর্ রবাট) ও মটেোড়ী চালনায় নূৈনপদক্ষ ৩ (জিন) বৎসদেে 

অজিজ্ঞিা। 

২৭ জফল্ড এৈাজসিৈান্ট  অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

ল্যাবদেটেী এৈাজসিৈান্ট/রল-এৈাজসিৈান্ট পদে ৫ (পাঁচ) বৎসদেে চাকুেীে 

অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি জবজ্ঞান অথবা কৃজষ জবিাদে উচ্চ মাধ্যজমক 

সাটি ডজফদকট পাস বা সমমাদনে জশক্ষােি রযাগ্যিাসি মৃজত্তকা 

পেীক্ষা/কৃজষ জবষয়ক মাঠ কদম ডে বাস্তব অজিজ্ঞিা।  

২৮ কৈাজশয়াে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম। রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি বাজণিৈ জবিাদে উচ্চ মাধ্যজমক 

সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষায় পাস। জিসাব ও কৈাশ পজেচালনাে কাদি 

অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব।   

২৯ রিসাে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি জবজ্ঞান জবিাদে উচ্চ মাধ্যজমক 

সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষায় পাস অথবা জবজ্ঞান জবিাদে মাধ্যজমক 

স্কুল সাটি ডজফদকট পেীক্ষা এবং রকান অনুদমাজেি কাজেেেী প্রজিষ্ঠান িইদি 

নূৈনপদক্ষ ৬ (ছয়) মাদসে রির্ রকাস ড পেীক্ষায় উত্তীণ ড। 
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৩০ এদমাজনয়া জপ্রন্টাে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। ক) ২৫% পদোন্নজিে 

মাধ্যদম;  

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম এবং  

(খ) ৭৫% সোসজে 

জনদয়াদেে মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

ডুজলদকটিং রমজশন অপাদেটে পদে ৩ (জিন) বৎসদেে চাকুেীে 

অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি উচ্চ মাধ্যজমক সাটি ডজফদকট পেীক্ষা পাসসি 

এদমাজনয়া জপ্রজন্টং রমজশন চালনাে বাস্তব অজিজ্ঞিা থাজকদি িইদব। 

৩১ ডুজলদকটিং রমজশন 

অপাদেটে  

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

েপ্তেী/রেকর্ ড সালায়াে পদে ৩(জিন) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা।  

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি মাধ্যজমক স্কুল সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষা 

পাসসি ডুজলদকটিং রমজশন চালনাে বাস্তব অজিজ্ঞিা। 

৩২ রল-এৈাজসিৈান্ট অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য:  

জফল্ডম্যান পদে ৭ (সাি) বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা।  

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি জবজ্ঞান জবিাদে মাধ্যজমক স্কুল 

সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষা পাসসি মৃজত্তকা পেীক্ষা/কৃজষ জবষয়ক মাঠ 

কদম ডে বাস্তব অজিজ্ঞিা।  
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৩৩ ল্যাবদেটেী 

এৈাজসিৈান্ট 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

ল্যাবদেটেী এদটনদর্ন্ট/জফল্ডম্যান পদে ৭ (সাি) বৎসদেে চাকুেীে 

অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি জবজ্ঞান জবিাদে মাধ্যজমক স্কুল 

সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষা পাসসি েদবষণাোদেে কাদি বাস্তব 

অজিজ্ঞিা।  

৩৪ েপ্তেী  অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। পদোন্নজিে মাধ্যদম; 

পদোন্নজিদযাগ্য প্রাথী পাওয়া 

না রেদল সোসজে জনদয়াদেে 

মাধ্যদম। 

পদোন্নজিে িন্য: 

জফল্ডম্যান পদে ৩ (জিন) বৎসে অথবা এম এল এস এস পদে ৫ (পাঁচ) 

বৎসদেে চাকুেীে অজিজ্ঞিা। 

 

সোসজে জনদয়াদেে িন্য: 

রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি মাধ্যজমক স্কুল সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষা 

পাস। বই বাঁধাই কাদি অজিজ্ঞ প্রাথীদেে অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব। 

৩৫ রেকর্ ড সালায়াে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি মাধ্যজমক স্কুল সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষা 

পাস। নজথপে সংেক্ষদণে কাদি অজিজ্ঞ প্রাথীদেে অগ্রাজধকাে রেওয়া 

িইদব। 

৩৬ ল্যাবদেটেী 

এদটনদর্ন্ট 

অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি জবজ্ঞান জবিাদে মাধ্যজমক স্কুল 

সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষা পাস এবং অবশ্যই শােীজেক রযাগ্যিা 

থাজকদি িইদব। 

৩৭ জফল্ডম্যান অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম রকান স্বীকৃি রবার্ ড িইদি মাধ্যজমক স্কুল সাটি ডজফদকট/সমমাদনে পেীক্ষা 

পাস এবং কাজয়ক পজেেম কজেবাে িন্য অবশ্যই শােীজেক রযাগ্যিা 

থাজকদি িইদব। 
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৩৮ এম এল এস এস অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম। ৮ম রেণী পাস।  

 ৩৯ মালী অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম। ৮ম রেণী পাস। বাোন পজেচয ডা কাদি অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীেণদক 

অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব। 

৪০ োর্ ড অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে; 

অবসেপ্রাপ্ত সামজেক, পুজলশ এবং 

আনসাে বাজিনীে সেস্যদেে 

রক্ষদে বয়সসীমা জশজথলদযাগ্য। 

সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম ৮ম রেণী পাস। শােীজেক রযাগ্যিা সম্পন্ন অবসেপ্রাপ্ত সামজেক/ পুজলশ 

এবং আনসাে বাজিনীে সেস্যেণদক অগ্রাজধকাে রেওয়া িইদব।  

৪১ সুইপাে অনুধ ড ৩০ (জেশ) বৎসে। সোসজে জনদয়াদেে মাধ্যদম ৮ম রেণী পাস। সংজিষ্ট কাদি অজিজ্ঞিা সম্পন্ন প্রাথীদেে অগ্রাজধকাে 

রেওয়া িইদব। 

     

 

 

োষ্ট্রপজিে আদেশক্রদম 

রমা: েজফকুল আলম 

যুগ্ন-সজচব 

 

মুিাম্মে েজবউল ইসলাম, উপ-জনয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সেকােী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তডক মুজদ্রি  

জবমান জবিােী োস, উপ-জনয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফেমস ও প্রকাশনী অজফস, 

 রিিোঁও, ঢাকা কর্তডক প্রকাজশি। 

 


