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¯§viK bs-weGbGgwm/cÖkv-5/2020-114      ZvwiLt 10 †deªæqvwi 2020 wLªt 

 

gZvgZ cÖ`vb msµvšÍ weÁwß 

  

GZØviv me©mvavi‡Yi AeMwZi Rb¨ Rvbv‡bv hv‡”Q, evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj AvBb ‡gvZv‡eK cÖYxZ Ò†emiKvwi 
ch©v‡q bvwm©s Bbw÷wUDU/K‡jR ¯’vcb I †Kvm© PvjyKiY msµvšÍ bxwZgvjvÓ Gi Lmov (we`¨gvb bxwZgvjv-2009 nvjbvMv`) Gi 
Dci mswkøó‡`i g~j¨evb gZvgZ cÖ`v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q|  
 
D‡jøL¨ †h, gZvgZ cÖ`vbKvwi e¨w³i bvg, wVKvbv, †ckv, RvZxq cwiPqcÎ bs, †gvevBj bs D‡jøL c~e©K KvDwÝ‡ji B-‡gBjt 
infobnmc15@gmail.com ev WvK‡hv‡M AvMvgx 17-02-2020 wLªt ZvwiL Awdm PjvKvwjb mg‡qi g‡a¨ wb¤œ ¯^vÿiKvwi 
eivei †cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv hv‡”Q|  
 
mshy³t nvjbvMv` bxwZgvjvi Lmov|  

  

 (myivBqv †eMg) 

‡iwR÷ªvi 
evsjv‡`k bvwm©s I wgWIqvBdvwi KvDwÝj 

B-‡gBjt info@bnmc.gov.bd 
দয় অফগতত ও কাম যার্থ য অনুতরত (জ্যেষ্ঠতায ক্রভানুার্য নয়): 

1. জ্েয়াযম্যান, তফশ্বতফদ্যারয় ভঞ্জুযী কতভন (ইউতযত), আগাযগাঁও, জ্য-ই-ফাাংরা নগয, ঢাকা।  

2. তবত, ফঙ্গফন্ধু জ্খ মুতযফ জ্ভতিকোর তফশ্বতফদ্যারয়/েট্টগ্রাভ জ্ভতির্কর তফশ্বতফদ্যারয়/যাযাী জ্ভতির্কর তফশ্বতফদ্যারয় /সিলেট 

মেসিলেে সিশ্বসিদ্যােয়/ফাাংরার্দ ইউতনবাত যটি অফ প্রর্পনার (তফইউএপ), তভযপুয জ্নাতনফা, ঢাকা।  

3. জ্যতযস্ট্রায, ঢাকা তফশ্বতফদ্যারয়/যাযাী তফশ্বতফদ্যারয়/েট্টগ্রাভ তফশ্বতফদ্যারয়/াযারার তফজ্ঞান ও প্রযুতি তফশ্বতফদ্যারয়/ফঙ্গফন্ধু 

জ্খ মুতযফ জ্ভতিকোর তফশ্বতফদ্যারয়/েট্টগ্রাভ জ্ভতির্কর তফশ্বতফদ্যারয়/যাযাী জ্ভতির্কর তফশ্বতফদ্যারয়।  

4. ভাতযোরক, স্বাস্থ্য অসিদপ্তর/নাত যাং ও তভিওয়াইপাতয অতধদপ্তয, ঢাকা।  

5. তিন, পোকাতি অফ জ্ভতিতন, ঢাকা তফশ্বতফদ্যারয়/যাযাী তফশ্বতফদ্যারয়/েট্টগ্রাভ তফশ্বতফদ্যারয়/াযারার তফজ্ঞান ও প্রযুতি 

তফশ্বতফদ্যারয়/ফাাংরার্দ ইউতনবাত যটি অফ প্রর্পনার (তফইউএপ), তভযপুয জ্নাতনফা, ঢাকা।  

6. উতেফ (নাত যাং তক্ষা), স্বাস্থ্ে তক্ষা ও তযফায কল্যাণ তফবাগ, স্বাস্থ্ে ও তযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।  

7. তযোরক, যাতীয় নাত যাং উচ্চ তক্ষা ও গর্ফলণা প্রততষ্ঠান (তনর্য়নায), মুগদা জ্ভতির্কর কর্রয াাতার াংরগ্ন, ঢাকা।  

8. অধ্যক্ষ (কর), নাত যাং ও তভিওয়াইপাতয তক্ষা প্রততষ্ঠান (যকাতয/জ্ফযকাতয), . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9. তাফ াখা, তফএনএভত/কাযী জ্প্রাগ্রাভায (আইটি), তফএনএভত (তফজ্ঞতপ্তটি ওর্য়ফ াইর্ে প্রকার্য তনর্দ য)।  

10. নীততভারা াংক্রান্ত অতপ নতথ, তফএনএভত। 

11. যনাফ/ জ্ফগভ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ 

স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

নাশ সাং শক্ষা াখা 

ফাাংরাদদ শচফারয়, ঢাকা। 

www.mohfw.gov.bd 

 

স্মাযক নং-স্বাশকশফ/নাশ সং শক্ষা/২০২০- তাশযখঃ  

 
প্রজ্ঞান 

 

যমদতু (ক) স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়  দু‘বাদগ শফবক্ত দয়  স্বাস্থ্য যফা শফবাগ এফাং স্বাস্থ্য  শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ  য়, 

(খ) যফা শযদপ্তয নাশ সাং  শভডয়াইপাশয অশধদপ্তদয উন্নীত য়, (গ) স্বাস্থ্য অশধদপ্তয দু‘বাদগ শফবক্ত দয় স্বাস্থ্য অশধদপ্তয  স্বাস্থ্য 

শক্ষা অশধদপ্তয য় এফাং (ঘ) ১৯৮৩ াদরয ফাাংরাদদ নাশ সাং কাউশির অশড সন্যাি এয স্থ্দর ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয 

কাউশির আইন-২০১৬ (২০১৬ াদরয ৪৮ নাং আইন)  য়, যদতু  নতুন অআননয অনরানক শফদ্যভান নীশতভারা াংদাধন  পূফ সক 

যফযকাযী ম সাদয় নাশ সাং ইনশিটিউট/কদরজ স্থ্ান  যকা স চালুকযণ াংক্রান্ত শনম্নরূ নীশতভারা প্রণয়ন কযা দরা।    

 

শনযানাভঃ 

এ নীশতভারা ‘‘বফযকাশয ম সানে নাশ সাং ইনশিটিউট/কদরজ স্থ্ান  যকা স চালুকযণ াংক্রান্ত নীশতভারা’’ নাদভ অশবশত দফ। 

 

প্রথভ ধ্যাে 

 

১। নীশতভারায প্রনোগঃ 

১.১ এ নীশতভারা ফাাংরাদদদয অবযন্তদয শনদম্নাক্ত যকা সমূ চালু কযদত আগ্রী অথফা ইদতাপূদফ স অনুদভাদনপ্রাপ্ত যকা সমূ শযচারনা 

কযদছ য কর প্রশতষ্ঠাদনয জন্য আফশিকবাদফ ারনীয় দফেঃ 

(ক) শডদলাভা ইন নাশ সাং ানেন্স এন্ড শভডয়ইপাশয; 

(খ) শফএশ ইন নাশ সাং;  

(গ) যাি-যফশক (শডদলাভাদতায) শফএশ ইন নাশ সাং/াফশরক বরথ নাশ সং; 

(ঘ) এভএশ ইন নাশ সাং; 

(ঙ) যোরাইদজন (শফদলাশয়ত) নাশ সাং যকা স। 

১.২ যফযকাশয ম সাদয় নাশ সাং যকা সমূ শযচারনায জন্য প্রাশনক অনুদভাদন প্রদান/ফাশতর/স্থ্শগতকযদণয কর ক্ষভতা ফাাংরাদদ 

যকাদযয দক্ষ স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় াংযক্ষণ কযদফ।  

১.৩ এ নীশতভারা াংশিষ্ট যকা সমূ অনুদভাদন  শযচারনায জন্য প্রাশনক শনদদ সক (গাইডরাইন) শদদফ কাজ কযদফ।  

১.৪ এ নীশতভারায রঙ্ঘন ংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাননয যকা স অনুদভাদন ফাশতদরয কাযণরূদ গণ্য দফ। 

 

২। মূর উদেিেঃ  

২.১ যফযকাশয ম সাদয় নাশ সাং/ শফদলাশয়ত নাশ সং যকা স চালুকযদণয শদক শনদদ সনা প্রদান। 

২.২ শক্ষায গুণগত ভান  সুষ্ঠু শযচারনা ব্যফস্থ্া শনশিত কদয প্রশশক্ষত, গুনগত ভানম্পন্ন  দক্ষ জনশক্ত ততযী কযা। 

২.৩ যদ-শফদদদয চাশদায াদথ াংগশত যযদখ আন্তজসাশতক ভাদনয দক্ষ না স/  শফনলাশেত না স ততযী যকাশয-যফযকাশয ম সাদয়, 

যদদ-শফদদদ তাদদয কভ সাংস্থ্াদনয ভাধ্যদভ অথ সননশতক উন্নয়দন ায়তা প্রদান।  

২.৪ আন্তজসাশতক ভানম্পন্ন  তফশ্বশয়ক ক্ষভতা অজসদনয রদক্ষয শফদশ্বয উদ্ভাশফত, প্রচশরত উন্নত শক্ষা দ্ধশত  প্রযুশক্ত ব্যফাদযয 

ভাধ্যদভ যদ  শফদদদ নাশ সাং/শফদলাশয়ত যাদাশযত্ব যফা প্রদাদনয জন্য দক্ষ জনশক্ত ততযী কযা। 

 

৩। শধনক্ষত্রঃ 

৩.১ এ নীশতভারা ফাাংরাদদদয যবৌগশরক ীভানায ভদধ্য নাশ সাং শক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থ্ান পূফ সক যকা সমূ চালু  শযচারনায জন্য 

অনুদভাদন/নাশি/স্থশগত/ফাশতর/ পুনঃনুনভাদন প্রদাদনয এখশতয়ায ফা ক্ষভতা প্রদয়াগ।  

 

৩.৩ যম কর বফযকাশয প্রশতষ্ঠানদক তসাদদক্ষ অনুদভাদন প্রদান কযা দয়দছ, য  কর প্রশতষ্ঠান  শনধ সাশযত ভদয় তসাফরী পূযণ 

কযদছ শক না, য ম্পদকস প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ  শনদদ সনা প্রদান কযা। 
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৩.৪ এ নীশতভারায শফশধশফধান মথামথ প্রশতারন াদদক্ষ যকায অনুদভাশদত যফযকাশয যভশডদকর কদরজ  যফযকাশয 

শফশ্বশফদ্যারয়গুদরা ২.১ নাং অনুদেদদ উ শিশখত যকা স চালু কযদর তা াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠাদনয াদথ স্বতন্ত্র  কদরজ/ইনশিটিউট নাদভ প্রশতষ্ঠা 

কযদত াযদফ। তদফ শফএশ আন নাশ সং/এভএশ আন নাশ সং ম সানেয যকা স অশধভুশক্তয যক্ষদে স্ব-স্ব াফশরক শফশ্বশফদ্যারদয় য 

একাদডশভক শনদদ সনা অনুযণ কযদফ। 

শিতীে ধ্যাে 

 

নাশ সং আনশিটিউট স্থাননয তসাফরী 

(শডদলাভা যকাদ সয যক্ষদে প্রদমাজয) 

৪। অনফদননয শনেভাফরীঃ  

(ক) বফযকাশয ম সানে আগ্রী বকান ব্যশি ফা প্রশতষ্ঠান নাশ সাং শক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থ্াদনয জন্য প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয 

বাশত/যচয়াযম্যান/ব্যফস্থ্ানা শযচারক নাভ  দফী উদেখ পূফ সক “যপ্রশদডন্ট, ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির এফাং 

শচফ, স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ , স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ” ফযাফয আদফদন দাশখর কযযফন। অফিই আদফদদনয 

একটি অনুশরশ “যযশজস্ট্রায এফাং দস্য-শচফ, ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির” এয শনকট  যপ্রযণ কযদত দফ।  

 

(খ) আদফদদনয ছক  অন্যান্য তথ্যমূ ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউ শন্সনরয দয়ফ াইট দত াংগ্র কদয প্রদজক্ট 

যপ্রাপাইর যুক্ত আদফদন জভা শদদত দফ। নীশতভারা অনুমায়ী কর কাগজে  শপ (াশব স চাজস) এয যশদ কাউশির দত ইসুযয শদন 

আদফদন জভায তাশযখ ফদর গণ্য দফ। অম্পূণ স/ ক্রটিপূণ স আদফদন ফাশতর ফদর গণ্য দফ।    

 

(গ) কাউশিদরয আইন, শফশধ, প্রশফশধ  যকাশয নীশতভারায শফশধশফধান মথামথ প্রশতারন াদদক্ষ প্রস্তাশফত নাশ সাং ইনশিটিউদটয 

নাভ, যকাদ সয নাভ  চাশত আন াংখ্যা ন্যযনতভ ৩০ (শে) দত দফ সাচ্চ ৫০ (ঞ্চা) টিয ভদধ্য ক্ষভতা অনুমায়ী উদেখ পূফ সক 

আদফদন কযা মাদফ। আদফদদনয াদথ ইনশিটিউদটয পূণ স কাঠাদভা তথা, অধ্যক্ষ, উাধ্যক্ষ, প্রবালক, অন্যান্য ইনস্ট্রাক্টয  জনফদরয 

শফফযণী এফাং ৩০ (শে) াজায ফগ সপৄট যেদয যবৌতঅফকাঠাদভায কর কদক্ষয আয়তন শফবাজন (শফফযণী) 

স্থ্শত/প্রদকৌরী/নকাশফদদয স্বাক্ষয, তাশযখ  নাদভয ীরদভায দাশখর কযদত দফ।  

 

(ঘ) আদফদনকাযী প্রশতষ্ঠান আইন, শফশধ, প্রশফশধ  নীশতভারায শনদদ সনা আফশিকবাদফ যভদন চরদফ ভদভ স প্রচশরত মূল্যভাদনয নন-

জ্যযশডশয়ার িযাদম্প ঙ্গীকাযনাভা যনাটাশয াফশরদকয ভাধ্যদভ মূরকশ আদফদন দেয ানথ কাউশন্সবর জভা শদনত নফ। 
 

(ঙ) আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয অফকাঠাদভায ফাস্তফ অফস্থ্া (যেণীকক্ষ, অধ্যক্ষ  শক্ষককক্ষ, ল্যাফ ইতযাশদ) এয শস্থ্যশচে  

শবশড (এশডটিাং না কদয) দাশখর কযদত দফ (ম্ভফ দর ায়ায দয়দন্ট)।  

 

৫। প্রশতষ্ঠান শযদ সনঃ  

(ক) নীশতভারায কর তসাফরী মথামথ প্রশতারন াদদক্ষ পূণ সাঙ্গ আদফদন প্রাশপ্তয য ংশিষ্ট “শযদ সন কশভটি” প্রদজক্ট যপ্রাপাইর  

এফাং শস্থ্য শচে  শবশড যীক্ষা-শনযীক্ষা কদয দন্তালজন ক প্রতীয়ভান দর প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান শযদ সন কযদফন। শযদ সন কশভটিয 

দস্য-শচফ কর্তসক প্রস্তাদফয য বাশতয ম্মশতয যপ্রশক্ষদত দস্য-শচফ শযদ সদনয ত্র আস্যু কযনফন। 

 

(খ) শযদ সন কশভটি: 

১) অশতশযক্ত শচফ/যুগ্মশচফ/উশচফ (নাশ সাং শক্ষা), স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ    -বাশত 

২) শযচারক/উযুি প্রশতশনশধ (শক্ষা াখা), নাশ সাং  শভডয়াইপাশয অশধদপ্তয                  -দস্য 

৩) অধ্যক্ষ, নার্ সিং কলেজ/ইনরিটিউট (ঢাকা মহানগরী)                                                  -দস্য 

৪) যযশজস্ট্রায, ফাাংরাদদ নাশ সাং ও শভডওোআপাশয কাউশির                                            -দস্য শচফ 

 

৬। প্রশতষ্ঠান নুনভাদন/ অনফদন শনস্পশিয শনেভঃ 

(ক)শডদলাভা  যোরাইদজন যকাদ সয যক্ষদে অনফদনকাশয প্রশতষ্ঠান নযজশভনন শযদ সন পূফ সক “শযদ সন প্রশতদফদন” কাউশিদরয 

“শনফ সাী কশভটি” এয বায আদরাচয-সূশচদত অন্তর্ভ সক্ত কযা দফ। বায় শফলয়টি ম সাদরাচনাদন্ত প্রশতষ্ঠান অনুদভাদন/ 

অনঅনুদভাদন/অনাশত/স্থশগত/ফাশতর/পুনঃঅনুদভাদদনয শদ্ধান্ত গ্রণ কযদত াযদফ।  

 

(খ) শডদলাভা  যোরাইদজন যকা স অনুদভাদদনয যক্ষদে শনফ সাী কশভটিয শদ্ধান্ত প্রস্তাফ আকাদয যপ্রযদণয য স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায 

কল্যাণ শফবাগ কর্তসক নাশ সাং শক্ষা প্রশতষ্ঠান াভশয়ক অনুদভাদদনয ে ইসুয কযদফ। অনঅনুদভাদদনয যক্ষদে কাউশির বায শদ্ধান্ত 

যভাতাদফক প্রশতষ্ঠানদক যমৌশক্তক ভদয়য ভদধ্য ে দ্বাযা অফশত কযদফ।   
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(গ) শনেশভত বকা স চরাকানর শযদ সন কশভটি প্রথভ ৩ (শতন) ফছয ch©šÍ ফৎনয ন্ততঃ ১ (এক) ফায এফং যফতীনত প্রশত  ২ (দুআ) 

ফছয যয ন্যুনতভ ১ (এক) ফায উি প্রশতষ্ঠান শযদ সন কযনফ। এছাড়াও কাউশন্সর বম বকান ভে তাৎক্ষশণক শযদ সন কযনত 

াযনফ।  

 

৭।  শক্ষক ও শক্ষাথী নুাতঃ 

(ক) ছাত্র-ছাত্রী ও শক্ষক নুাত তাশিক শক্ষায জন্য ছাত্র-ছাত্রী : শক্ষক নুাত নফ ২০:১ জন (শফলেশবশিক)। ব্যফাশযক শক্ষায 

জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও শক্ষক নুাত নফ ৮:১ জন; মা কর বকান সয বক্ষনত্র প্রনমাজু।  

(খ) mve©¶শণK শফলেশবশিক bvm©-wk¶K I Kg©Pvix wb‡qvM w`‡Z n‡e| cÖ‡qvR‡b LÛKvjxb wk¶K wb‡qvM †`Iqv †h‡Z cv‡i, 

†Kvbµ‡gB এক চতুথ সাং (1/4)  †ewk খন্ডকারীন wk¶K wb‡qvM ‡`Iqv hv‡e bv| এটি কর বকান সয বক্ষনত্র প্রনমাজু নফ। 

(গ) শক্ষকগণনক ফশ্যআ শফএশ আন নাশ সং এয বাগত শনফন্ধন থাকনত নফ এফং ন্যান্য বমাগ্যতা ও শবজ্ঞতা কাউশন্সর কর্তসক 

শনধ সাশযত নফ।  

 
৮। জশভ/জায়গােঃ 

(ক) জশভেঃ  প্রশত শক্ষাফনল স (ব্যানচ) নশধক ৫০ (ঞ্চা) জন শক্ষাথীয জন্য প্রশতষ্ঠাননয নানভ শনজস্ব কভনক্ষ ৩০ (শত্র) াজায 

eM©পৄনটয একানডশভক বফন থাকনত নফ।  

 

(খ) নীশতভারাে মা শফধৃত থাকুক না বকন কর নাশ সং শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয বকফরভাত্র একানডশভক বফননয জন্য ৫ ফা নফ সাচ্চ ৭ ফছনযয 

ভনধ্য  শনননাি ন্যুনতভ শযভাণ জােগাে শনজস্ব নাশ সং কভনেক্স শনভ সাণ কযনত নফঃ  

ক্রভ. এরাকা ন্যুনতভ জােগায শযভাণ 

(১) ঢাকা ও চট্টগ্রাভ ভানগযীয ভনধ্য ৭.৫০ (ানড় াত) কাঠা 

(২) ন্যান্য শটি কযনানযন এরাকাে ২০ (শফ) কাঠা 

(৩) বজরা য/ বৌযবা এরাকাে ১ শফঘা (বতশত্র তাং) 

(৪) উনজরা/ ন্যান্য এরাকাে 

(১০০ য্যা াাতার ংরগ্ন) 
৩ (শতন) শফঘা/এক একয 

 

(গ) শনজস্ব জােগা ফা বফন (কভনেক্স) এয শযফনতস বাড়া ফা রীজ শননে প্রাথশভকবানফ ৫ (াঁচ) ফছনযয জন্য ৩০ (শত্র) াজায ফগ সপৄট 

বস্পন প্রশতষ্ঠান চালুয অনফদন কযা মানফ। এ বক্ষনত্র নুনভাশদত প্রশতষ্ঠান শযচারনাে নন্তালজনক প্রশতনফদননয বপ্রশক্ষনত ভন্ত্রণারে 

অযও দুআ ফছয বভাট নফ সাচ্চ ৭ (াত) ফছনযয জন্য (শনভ সাণাশধন প্রশতষ্ঠাননয কাজ ম্পন্ন ওোয বক্ষনত্র স্থানান্তনযয ভে ) বৃশি 

কযনত াযনফ। বাড়া /শরজ/দান/ন্য উানে ব্যফহৃত বস্পনয ারনাগাদ কাগজত্র চুশিনাভা বনাটাযী াফশরনকয ভাধ্যনভ দাশখর 

কযনত নফ। অনফদনন ফশণ সত স্থান ব্যশতত ন্য বকান স্থানন প্রশতষ্ঠান চালু কযা মানফ না। পূফ সানুভশত ব্যশতনযনক এ শফধান বঙ্গ কযনর তা 

প্রশতষ্ঠান ফনন্ধয কাযণ রূন গণ্য নফ। শনভ সাণ না ওোয বক্ষনত্র জশভয ারনাগাদ খাজনায যশদ ঠিক ভাশরকানা প্রভানণয মাফতীে 

দশররত্র দাশখর কযনত নফ।   

 

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রী নুানত স্থান (বস্প) নীশত নুযণ কযতঃ এফং অন ংখ্যা /শক্ষাথী বৃশিয ানথ ানথ অনুাশতক ানয বফননয 

শযশধ বৃশি কযনত নফ।  

 
৯। একানডভশক ফকাঠানভা: 

(ক) বফন শনভ সানণয বকাড , পাোয াশব স এয শফধান শনশিত , শযনফ অআন এফং অনুাশঙ্গক শনেভাফরী নুযণ কনয শনশভ সত বফনন 

একানডশভক কাম সক্রভ শযচারনা কযনত নফ।  

 

(খ) কক্ষমূনয শফফযণীঃ 

(১) শডশজটার বেণী কক্ষ প্রশত ৫০ জনন-১ টি কনয, তনফ শুরুনতআ কভনক্ষ ৩ টি বেণী কক্ষ প্রস্তুত থাকনত নফ (প্রশতটিয অেতন ন্যুনতভ 

৪০০ ফগ সপৄট, মানত ভাশিনভশডো, শিন ও ল্যাট/কশম্পউটায ও বাোআট বফাড স থাকনফ)।  

(২) প্রনোজনীে অফাফনত্র স্য শিত ন্যুনতভ ৫ টি ল্যাফনযটশয থাকনত নফ ;  মথা: (ক) নাশ সং,  (খ) শভডওোআপাশয, (গ) এনাটশভ ও 

শপশজওরশজ,  (ঘ) শনউশিন ও ভাআনক্রাফানোরশজ, (ঙ) আংশর ও কশম্পউটায ল্যাফ, প্রশতটি ল্যানফয ন্যুনতভ বস্প ৫০০ ফগ সপৄট। 

(৩) ধ্যক্ষ এয কক্ষ, কশম্পউটায ও প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত (শক্ষকনদয শননে বা কযায উনমাগী/বস্প ৫০০ ফগ সপৄট)। 

(৪) উাধ্যক্ষ এয কক্ষ-১ টি (বস্প ৪০০ ফগ সপৄট)।  

(৫) প্রবালক ও ন্যান্য শক্ষকগনণয দ নুমােী একাশধক কক্ষ (প্রশতটি ৫০০ ফগ সপৄট)। 

(৬) শডনটাশযোভ (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত/ কর শক্ষাথীনদয শননে নুষ্ঠান উনমাগী)।  

(৭) বাকক্ষ/কনপানযন্স রুভ (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত/কর্তসক্ষ, শক্ষক, কভ সকতসা, কভ সচাযীনদয শননে বা কযায উনমাগী)।  

(৮) বজনানযর শপ রুভ-১ টি (বকা স নুমােী দাপ্তশযক কাম সাফরী ম্পাদন ও নশথ ংযক্ষনণয উনমাগী বস্প ম্পন্ন)।  
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(৯) শাফ যক্ষক, কুাশোয কক্ষ-১ টি (বগানীে ও অশথ সক কাম সাফরী ম্পাদন ও ংযক্ষনণয উনমাগী)। 

(১০) শডও শবজ্যুোর কক্ষ-১ টি (অআটি স্যনমাগ স্যশফধা)। 

(১১) বিায রুভ  ও বযকড স রুভ -১ টি (প্রশতটি শক্ষাথীয শুরু বথনক বল ম সন্ত কর বযকড স ংযক্ষণ এফং বিনাযী দ্রফাশদ িক যাখায 

উনমাগী বস্প)। 

(১২) একানডশভক এরাকাে প্রাধনাগায (ওোরুভ) অনুাশতক ানয প্রশত ১০ জনন ১ টি কনয। ন্যুনতভ ৫ টি থাকনত নফ।    

(১৩) কভন রুভ-১ টি স্যশযয (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত)।   

(১৪) রাআনেশয রুভ -১ টি; বমখানন রাআনেশযোন , কাযী রাআনেশযোন , রাআনেশয কাযী , শপ ােক শনযুি থাকনফন। এখানন 

ারনাগাদ, াঠ্যপুস্তক (শফজ্ঞান, দ সন, ধভীে, বালা, আশতা, াশতু, ম্যাগাশজন, জান সার, দদশনক শত্রকা) প্রনোজনীে অফাফনত্র 

স্যশিত)। ন্যুনতভ বস্প ১ (এক াজায) ফগ সপৄট। 

(১৫) বপ্রোয রুভ-১ টি। 

 

১০। বানির/অফাশকঃ  

(ক) বফন শনভ সানণয বকাড , পাোয াশব স এয শফধান শনশিত, শযনফ অআন এফং অনুাশঙ্গক শনেভাফরী নুযণ কনয শনশভ সত বফনন 

একানডশভক কাম সক্রভ শযচারনা কযনত নফ। বানিনরয দূরুত্ব একানডশভক বফননয বথনক ন্ততঃ ২০০ গনজয শতশযি নর গাড়ীয 

ব্যফস্থা থাকনত নফ। 

 

(খ) ছাত্রীনদয ংখ্যা নুমােী (ব্যাচ শবশিক) প্রনোজনীে অফাফত্র পৃথক অফাশক ব্যফস্থা থাকনত নফ। শুরুনতআ কভনক্ষ ১০০ 

(একত) জননয ংকুরান থাকনত নফ। মানত ছাত্রী বদয শনযািায ভনধ্য স্যষ্ঠু শযনফন  শক্ষা গ্রণ কযনত ানয। প্রাথশভকবানফ বকা স 

চালুয জন্য শনননাি শনেভাফরী নুযণ কযনত নফঃ   

(১) জনফরঃ বানির স্যায /াউজ শকায , অো, দন প্রযী , দানযাোন, শযচ্ছন্নতা কভী , ভারশচ, ফাবুশচ স, বটশফর ফে (ভশরা 

গ্রাশধকায); তনফ একান্তআ  প্রনোজন নর (কানজয ধযণ শফনফচনাে মুচনরকা ন্যুনতভ ৪৫ ফৎয ফেস্ক পুযল শননোগ কযা বমনত 

ানয)।  

(২) বানিনর অফাশক রুভ-ছাত্রী বমৌশিক নুাত যক্ষা কযনত নফ (জনপ্রশত অেতন ৭০ ফগ সপৄট); 

(৩) প্রাধন কক্ষ (ওোরুভ)-ছাত্রী নুাতঃ ১:১০; 

(৪) শববাফক নক্ষাকক্ষ (ওনেটিং রুভ) এফং ম্ভফ নর বগি রুভ;  

(৫) প্রদয়াজনীয় াংখ্যক অরনা, বদোর ঘশড়, বেশং বটশফর- কক্ষপ্রশত-১ টি; 

(৬) বফড ও বটশফর-বচোয: জনপ্রশত -১ টি  

(৭) শযশডং রুভ, স্বাস্থু ম্মত অনুাশতক শযনয যান্নাঘয (শকনচন), বিায, ডাআশনং বটশফর, বফশন, ওোরুভ।  

(৮) আননডায বগভনয ম সাপ্ত শযভাণ ব্যফস্থা থাকনত নফ।  

(৯) বটশরশবন কক্ষ (অফাফত্র)।  

(১০) বানির কভ সচাযীনদয জন্য শনযাদ ও স্যশংখর অফান ব্যফস্থা।  

(১১) ম্ভফ নর বখরায ভাঠ ফযাদ্দ কযা।  

 

১১। শক্ষায অফশ্যকীে উকযণঃ 

(ক) শফলে শবশিক ত্বাশিক ও ব্যফাশযক শক্ষায জন্য শনননাি উকযণ বমভনঃ প্রনোজনীে ংখ্যক বচোয , বটশফর, বুকনরপ, ম সা ক, 

ুাঙ্গায, বস্কশরটন, শমুনরটয, ভানফনদনয প্রনোজনীে ংখ্যক াড় , ভাকসায বফাড স, াউন্ড শনিভ , ভাশিশভশডো, শডও শবজ্যুোর 

শনিভ, কশম্পউটায, আন্টাযননট স্যশফধা, শক্ষা ংশিষ্ট শচত্র, ব্যানায বািায, ফআ, বুকনরট আতুাশদ থাকনত নফ।  

 

(খ) ৫ টি ল্যাদফ পৃথক পৃথক উকযণাশদ ভন্বনে স্যশিত থাকনত নফ। 

 

১২। শিশনকুার প্রুাশিনয অফশ্যকীে স্যনমাগ-স্যশফধাঃ 

(ক) বফযকাশয ম সানে নাশ সং বকা স চালু কযনত নর অনফদনকাযী কর্তসনক্ষয বভশডনকর কনরজ াাতার থফা ১০০ বফনডয 

বজনানযর াাতার  থাকনত নফ। বফযকাশয াাতানরয বক্ষনত্র ারনাগাদ রাআনন্স ও ংশিষ্ট কাগজত্র ংযুি কযনত নফ।  

বখানন বভশডনকর , াশজসকুার, গাআনী, আউনযারজী, শনউনযারজী, নথ সানশডক, নাক-কান-গরা, চক্ষু, চভ স, শশু শফশবন্ন শফবানগ 

শচশকৎা প্রদান কযনত নফ। াাতানরয নুনভাদন ত্র ও ারনাগাদ রাআননন্সয কশ ংযুি কযনত নফ। অনুাশতক ানয 

াাতানরয য্যা ংখ্যা না ফাড়নর ফশধ সত অনন শক্ষাথী বশতসয অনফদন কযা মানফ না। াাতার  প্রশতষ্ঠাদনয যমৌশক্তক দূযত্ব 

ফজায় যাখদত দফ। অন ংখ্যা/ শক্ষাথী বৃশিয ানথ ানথ াাতানরয বফড ংখ্যা বৃশি কযনত নফ। এছা ড়াও, বস্পারাআনজন 

নাশ সং বকা স চালু কযনত চাআনর কর্তসনক্ষয শনজস্ব ংশিষ্ট শফনলাশেত াাতার থাকনত নফ।  

 

(খ) াাতানর প্রুাশিনয ভে শক্ষাথীনদয ানথ  শফলেশবশিক বমাগ্য শক্ষক/ আনস্ট্রািয ফশ্যআ থাকনত নফ। আনশিটিউট নত 

াাতানরয দূযত্ব বমৌশিক নত নফ। শনযািা ও ানে াঁটায থ না নর মানফানণ য স্য-ব্যফস্থা থাকনত নফ। শফলেটি অনফদননয 
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ছনক স্যস্পষ্টবানফ উনিখ থাকনত নফ। 

১৩। ছাে-ছােী বশতস যমাগ্যতােঃ 

(ক) ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির প্রণীত কাশযকুরাভ  বশতস নীশতভারায আদরাদক কর ম সানে ছাে-ছােী বশতস কযা 

মাদফ এফাং যকাদ সয যভয়াদ শনধ সাশযত দফ।   

 

(খ) বফযকাশয ম সানে প্রথভ ব্যাচ যফয য়ায য বার পরাপর  প্রশতষ্ঠাদনয ভান শফদফচনায় স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ, 

স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য অনুভশত াদদক্ষ শফদদী শক্ষাথী বশতস কযা মাদফ। মা ংযশক্ষত অন ব্যশতনযনক ফশষ্ট 

আদনয এক র্ততীয়াাংদয (১/৩) অশধক দত াযদফ না। তদফ শফদদী শক্ষাথী না ায়া যগর যদশ শক্ষাথী বশতসয ভাধ্যদভ আন 

পূযণ কযা দফ।   

 

১৪। †Kvm© কাশযকুরাভঃ 

(ক) ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির আইন -২০১৬ অনুমায়ী কাউশির  অশবন্ন (ইউশনপভ স ড) কাশযকুরাভ প্রণয়ন  

ফাস্তফায়ন কযদফ। মা শনফ সাী কশভটিয নুনভাদন ও যকানযয প্রাশনক নুনভাদন গ্রণ কযতঃ ফাস্তফােননমাগ্য।  

 

(খ) শডদলাভা, যোরাইদজন  াটি সশপদকট যকাদ সয যক্ষদে প্রশতষ্ঠান অনুদভাদদনয য কাউশির দত কাশযকুরাভ যট াংগ্র কযদত 

দফ।  

 

১৫। জনফরেঃ 

(ক) নাশ সাং ইনশিটিউট (শডদলাভা যকা সমূদয জন্য) একটি যকাদ সয জন্য ফা একাশধক যকা স দর আনুাশতক াদয জনফর কাঠাদভা 

বৃশদ্ধ কযদত দফt 
ক্রভ. দ, াংখ্যা  যফতনক্রভ শক্ষাগত যমাগ্যাতা অশবজ্ঞতা  দক্ষতা 

১ অধ্যক্ষ, দ-১ 

(যগ্রড-৫) 

(ক) শফএনএভশ দত যযশজিাড স 

না স/শভডয়াইপ; 

(খ) নাশ সাং/শভডয়াইপাশয/ভভাদনয 

যকাদ স ন্যযনতভ স্নাতদকাতয শডশগ্র; 

(গ) শএআচশড শডশগ্রধাযী গ্রাশধকায।  

নাশ সাং শক্ষকতায় ১০ ফছয, প্রাশনক ৫ (াঁচ) 

ফছয  ৫ (াঁচ) ফছয শিশনকযার অশবজ্ঞতা। 

অথফা উাধ্যক্ষ/অধ্যাক দত দদান্নশতয 

ভাধ্যদভ।  

২ উাধ্যক্ষ-১  

(যগ্রড-৬) 

শফএনএভশ দত যযশজিাড স, 

নাশ সাং/শভডয়াইপাশয যকাদ স ন্যযনতভ 

স্নাতক শডশগ্র।  

একটি যকা স দর একজন উাধ্যক্ষ  

(একাশধক যকা স দর যজযষ্ঠ  যমাগ্যতায 

শবশতদত একাশধক/প্রদয়াজনীয় াংখ্যক যকা স 

যকাঅশড সদনটয শনদয়াগ, মাদদয অশবজ্ঞতা নাশ সাং 

শক্ষকতায় ১০ ফছয এফাং প্রাশনক  

শিশনকযার ৫ (াঁচ)।  

৩ প্রবালক (যরকচাযায)-৪ 

(যগ্রড-৯) 

শফএনএভশ দত  যযশজিাড স, 

নাশ সাং/শভডয়াইপাশয শফলদয় ন্যযনতভ 

স্নাতক শডশগ্র। 

কভযক্ষ ৫ ফছয শ ক্ষকতা ফা নাশ সাং 

সুাযবাইজায শদদফ চাকশযয অশবজ্ঞতা। 

৪ শিশনকযার ইনস্ট্রাক্টয-৩ 

(যগ্রড-১০) 

শফএনএভশ দত যযশজিাড স না স  

শভডয়াইপ।   
- 

৫ রাইদেযীয়ান-১ (যগ্রড-১০)  রাইদেযী াইদি শডদলাভা - 

৬ প্রধান কাযী-১ (যগ্রড-

১১) 

যম যকান শফলদয় স্নাতদকাতয া  াংশিষ্ট কাদজ অশবজ্ঞতা অন্যান্য যমাগ্যতা ফা 

প্রদয়াজনীয় শক্ষাগতদমাগ্যতা।    
৭ াউজ শকায (ভশরা)-১ 

(যগ্রড-১১) 

যম যকান শফলদয় নুযনতভ স্নাতক া  

 

৫ ফছয চাকশযয অশবজ্ঞতা, ফয় ন্যযনতভ ২৫ 

(পঁশচ) ফৎয অন্যান্য যমাগ্যতা।  
৮ শাফ যক্ষক-১ 

(যগ্রড-১২) 

ফাশণদজয স্নাতদকাতয া। আফশিকবাদফ শাফ যক্ষযণয কাদজ দ ক্ষতা 

অন্যান্য যমাগ্যতা।  
৯ ল্যাফ যটকশনশয়ান-২ 

(যগ্রড-১২) 

এএশ াংশিষ্ট শফলদয় শডদলাভা 

(যভশডদকর যটকদনারশজি)।  

াংশিষ্ট কাদজ অশবজ্ঞ।  

১০ কশম্পউটায অাদযটয  

(যকা সপ্রশত-১জন)(যগ্রড-

১৫) 

যম যকান শফলদয় অনুযন স্নাতক া, 

কশম্পউটায প্রশক্ষযণ শডদলাভা।   

আফশিকবাদফ দাপ্তশযক প্রদয়াজদন কশম্পউটায 

শযচারনায় দক্ষতা অন্যান্য যমাগ্যতা।  

১১ অশপ কাযী  

(যকা সপ্রশত-১জন)(যগ্রড-

যম যকান শফলদয় নুযনতভ এইচএশ 

া  

আফশিকবাদফ দাপ্তশযক প্রদয়াজদন কশম্পউটায 

শযচারনায় দক্ষতা অন্যান্য যমাগ্যতা।  
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১৫) 
১২ কযাশয়ায-১ (যগ্রড-১৫) ফাশণদজয স্নাতক া  - 
১৩ অশপ ায়ক-২/ আয়া-

৩/ দপ্তশয/ল্যাফ এদটনদডন্ট 

(প্রশতটিয-১)(যগ্রড-১৮) 

এএশ া অন্যান্য যমাগ্যতা 

- 

১৪ গাড়ী চারক-১ (যগ্রড-১৫) ৮ভ যেণী া, বাযী রাইদি 

অন্যান্য যমাগ্যতা। 
- 

১৫ দাদযায়ান-২/ তন প্রযী-

২/ ভারী-১/  শযেন্নতা 

কভী-২ (যগ্রড-২০) 

৮ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। 

- 

১৬ ফাবুশচ স-২ (যগ্রড-২০/ 

শনধ সাশযত যফতন যগ্রদডয 

যফশ প্রদাদনয জন্য 

াকুদল্য) 

৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। অশধক যরাদকয যান্নায কাদজ অশবজ্ঞ। 

১৭ ভারচী-২ (যগ্রড-২০) ৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। - 

১৮ যটশফরফয় (ভশরা)-২/ 

আয়া (যাদির-১  , 

ডাইশনাং-১) (যগ্রড-২০) 

৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। - 

 

(খ) শক্ষক  জনফদরয নদয নাভ, দ ংখ্যা, বফতন-বস্কর, বমাগ্যতা ও শবজ্ঞতায াভঞ্জস্যতায বক্ষনত্র যকাশয শফশধ নুযনীে।   

 
১৬। যফতন বাতাশদ প্রদানেঃ 

(ক) বফযকাশয প্রশতষ্ঠানগুনরা স্ব-স্ব প্রশতষ্ঠাননয শনজস্ব বফতন কাঠানভা নুমােী বফতন-বাতাশদ প্রদান কযনফ। তনফ তা বকানক্রনভআ 

যকাশয বফতন কাঠানভায কভ নফ না। 

 

(খ) অশথ সক বরননদন স্বচ্ছতায জন্য বফতন বাতাশদ কভ সকতসা-কভ সচাযীনদযনক ব্যাংক শননফয ভাধ্যনভ শযনাধ কযনত নফ।  

 

১৭। আদফদদনয শপ এফাং এপশডআযেঃ 

(ক) প্রশতটি বকান সয পৃথক আদফদদনয াদথ শপ ফাফদ (অদপযতদমাগ্য াশব স চাজস) ‘‘ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির’’ 

এয অনুকূদর ১ (এক রক্ষ) টাকায ব্যাাংক ড্রাপট/য-অড সায জভা শদদত দফ। পুনেঃআদফদন/পুনেঃশযদ সদনয যক্ষদে উক্ত শপ-এয অশতশযক্ত 

৫০% াদয শযদাধ কযদত দফ।  

 

(খ) শডদলাভা ইন-নাশ সাং াইি এন্ড শভডয়াইপাশয যকাদ সয জন্য ২০ (শফ) রক্ষ টাকা তপশরী ব্যাাংদক শপক্সড শডদাশজট (এপশডআয) 

কযদত দফ। 

 

(গ) যফযকাশয প্রশতষ্ঠাদনয শনযাতায রনক্ষু আফশিকবাদফ প্রশতটি যকাদ সয জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয নাদভ স্থ্ায়ী আভানত 

শদদফ ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশিরদক  শরদয়ন (াংযক্ষণ) কদয গশেত যাখদত দফ। 

 

(ঘ) কাউশিদরয শনফ সাী কশভটিয শদ্ধান্তক্রদভ প্রতযয়ন ব্যশতত ব্যাাংদক গশেত এপশডআয নগদায়ন (বাঙ্গাদনা) ফা উদতারন কযা মাদফ না 

ভদভ স ব্যাাংক াটি সশপদকট এয কশ আদফদদনয াদথ প্রদান কযদত দফ। উক্ত এপশডআয (যচক) এয কশ আদফদদনয াদথ যুক্ত কযদত 

দফ  মূর কশ প্রশতষ্ঠাদন মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযতেঃ প্রশতটি শযদ সদন কশভটিদক াটি সশপদকট তা প্রদ সন কযদত দফ। গশেত 

টাকায মুনাপা প্রশতষ্ঠাদনয ব্যাাংক শাদফ জভা দফ মা স্থ্ানীয় কশভটি কর্তসক অনুদভাশদত প্রশক্রয়ায় প্রশতষ্ঠাদনয উন্নয়ন খাদত ব্যয় কযা 

মাদফ।  

 

১৮। আন াংখ্যােঃ 

(ক) প্রথভ ব্যানচ বশতসকৃত শক্ষাথীনদয পূণ সাঙ্গ বকা স ম্পন্ন ফায নযআ প্রশতষ্ঠাননয ভান যীক্ষা কনয ৫০ (ঞ্চা) এয শধক অন 

ফাড়াননায অনফদন কযা মানফ। উি প্রশতষ্ঠাননক যফতী দুআ বথনক াঁচ ফছনযয নুভশতয বভোদ বৃশি কযা বমনত ানয। তদস্থনর বকান 

প্রশতষ্ঠান াভশেক নুনভাদনপ্রাশপ্তয শতন ফছয শতক্রভ কযায যও প্রদি তসাফরী প্রশতারন , প্রশতষ্ঠান শযচারনা , ফকাঠানভা এফং 

শক্ষায ভান উন্নেন কযনত না াযনর শযদ সন কশভটি তাশগদ প্রদান ফা প্রনোজনীে ব্য ফস্থা গ্রনণয স্যাশয কযনফ।  

 

(খ) যফতী দুআ ফা শতন ধান াভশেক নুনভাদননয য নন্তালজনক ফস্থান জসনকাশয প্রশতষ্ঠাননক যফতীনত নুনভাদননয বক্ষনত্র 
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াভশেক কথাটি ফাদ শদনে নুনভাদননয বভোদ বৃশি কযা বমনত ানয।  নুনভাশদত অননয বচনে বফশ শক্ষাথী বশতস ফা ন্য প্রশতষ্ঠান 

বথনক ফদরী কনয এনন শতশযি ংখ্যা ফশধ সত কযা মানফ না।  

 

১৯। ংযশক্ষত অন ব্যফস্থা: 

(ক) প্রশতষ্ঠানন নুনভাশদত অননয ৫ (াঁচ) তাং বদনয, দশযদ্র, বভধাফী ও বমাগ্যতাম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীনদয জন্য ংযশক্ষত থাকনফ।  

 

(খ) উযুি প্রাথীগণ যাশয “বযশজস্ট্রায, ফাংরানদ নাশ সং ও শভডওোআপাশয কাউশন্সর” ফযাফয অনফদন কযনফ। অনফদননয কশ 

শনশদ সষ্ট ভনেয ভনধ্য ডাকনমানগ বপ্রযণ কযনত নফ।    

 

(গ) কাউশন্সর স্বাস্থু শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ , নাশ সং ও শভডওোআপাশয শধদপ্তয এফং বফযকাশয প্রশতষ্ঠাননয ভন্বনে কশভটি 

গঠন কনয  বা অহ্বান কযনফন। প্রথভ বাে প্রনোজনীে তসাফরী শনধ সাযণ কযনফ এফং যফতী বাে অনফদন মাচাআ -ফাছাআনন্ত 

ংযশক্ষত অন ফযাদ্দ কযনফ।   

 

২০। কাউশিদরয স্বীকৃশত ফা অশধর্ভশক্তেঃ 

(ক) স্বাস্থু শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবানগয াভশেক অনুদভাদনে ইসুযয ১ (এক) ভাদয  ভদধ্য াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান স্বীকৃশত/ অশধভুশক্ত 

শপ (এযাশপশরদয়ন শপ) প্রদান কদয অশধভুশক্ত গ্রদণয জন্য কাউশিদর আদফদন কযদফ, মা প্রশত ফছয নফায়ন কযদত দফ। কাউশির 

প্রশতষ্ঠান শযচারনায স্বীকৃশত দে শনয়ভাফরী, শক্ষাথী শনফন্ধদনয তসাশদ শরশখতবাদফ অফগত কযদফ।  

 

(খ) স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাদগয অনুদভাদন এফাং কাউশিদরয স্বীকৃত প্রশতষ্ঠাদন শডদলাভা/যেরাইদজন/াটি সশপদকট 

যকাদ সদয একাদডশভক নদ প্রদান যকফরভাে ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির ক্ষভতা াংযক্ষন কদয।    

 

(গ) ফাংরানদ নাশ সং ও শভডওোআপাশয কাউশির অআন-২০১৬ (২০১৬ ানরয ৪৮ নং অআন) এফং ংশিষ্ট শফশধ, প্রশফশধ, নীশতভারা, 

কাশযকুরাভ, নীশতভারা, শিান্ত ও প্রচশরত শনেভানুমােী দ্য াকৃত কর ম সাদয়য নাশ সাং  শভডয়াইপাশয াংক্রান্ত যকাদ সয 

যযশজদস্ট্রন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম সাশদ ম্পন্ন কদয যাগত শনফন্ধন প্রদান কযদফ।  

  

২১। ফাদজট, অশডট  তদাংশিষ্ট তসাফরী: 

(ক) ফাদজট ফযােেঃ  নাশ সাং যকা স শযচারনায় ব্যয়বায ফদনয ক্ষভতায স্বদক্ষ ম সাপ্ত শযভান ফাৎশযক নথ সয াংস্থ্ান (পান্ড) 

থাকদত দফ এফাং প্রাথশভক আদফদনদেয াদথ এ াংক্রান্ত তথ্য প্রভাণাশদ য কযদত দফ। 

 

(খ) অশডটেঃ প্রাথশভক আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান কর্তসদক্ষয মূর প্রশতষ্ঠান/ পূদফ সয প্রশতষ্ঠানটি যকাশয  নীশতভারা অনুমায়ী 

যযশজিাড স অশডট পাভ স দ্বাযা প্রশত আশথ সক ফৎদযয অশডট কদয অশডট শযদাট স কাউশিদর  জভা শদনত নফ।  

 

(গ) আয়কয  মূল্য াংদমাজন কযেঃ প্রাথশভক আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান কর্তসদক্ষয মূর প্রশতষ্ঠান/  পূদফ সয প্রশতষ্ঠানটি যকাশয  

নীশতভারা অনুমায়ী ট্যাক্স  বযাট প্রদাদনয প্রভাণ ে দাশখর কযদত দফ  (প্রনমাজু বক্ষনত্র)। যফতীদত প্রশতষ্ঠান  অনুদভাদদনয য এটি 

মথামথবাদফ প্রশতারন কযদত দফ। 

 

(ঘ) প্রশতটি নাশ সাং শক্ষা প্রশতষ্ঠান ফাশল সক প্রশতদফদন প্রস্তুত কদয গব সশনাং ফশডয অনুদভাদনক্রদভ ফই আকাদয প্রকা পূফ সক কাউশিদর 

দাশখর কযদত দফ।    

  

চতুথ স ধ্যাে 

 

নাশ সং কনরজ (শফএশ নাশ সং ও বাি-বফশক শফএশ) স্থাননয তসাফরী 

(নাশ সং আনশিটিউটনক কনরজ উন্নীত কযায বক্ষনত্র বভৌশরক তসাফরীয শতশযি ৫০ তাং বৃশি কযনত নফ) 

 

২২। অনফদননয শনেভাফরীঃ  

(ক) বফযকাশয ম সানে আগ্রীগণ প্রশতষ্ঠান স্থ্াদনয জন্য প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয বাশত/যচয়াযম্যান /ব্যফস্থ্ানা শযচারক নাভ  দফী 

উদেখ পূফ সক “যপ্রশদডন্ট, ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির এফাং শচফ, স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ , স্বাস্থ্য  

শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় ” ফযাফয আদফদন দাশখর কয যফন। অফিই আদফদদনয একটি অনুশরশ “যযশজস্ট্রায এফাং দস্য-শচফ , 

ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির” এয শনকট যপ্রযণ কযদত দফ।  

 

(খ) আদফদদনয ছক  অন্যান্য তথ্যমূ ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউ শন্সনরয দয়ফ াইট দত াংগ্র কদয প্রদজক্ট 
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যপ্রাপাইর যুক্ত আদফদন জভা শদদত দফ। নীশতভারা অনুমায়ী কর কাগজে  শপ (াশব স চাজস) এয যশদ কাউশির দত ইসুযয শদন 

আদফদন জভায তাশযখ ফদর গণ্য দফ। অম্পূণ স/ ক্রটিপূণ স আদফদন ফাশতর ফদর গণ্য দফ।    

 

(গ) কাউশিদরয আইন, শফশধ, প্রশফশধ  যকাশয নীশতভারায শফশধশফধান মথামথ প্রশতারন াদদক্ষ প্রস্তাশফত নাশ সাং কদরদজয নাভ, 

যকাদ সয নাভ (শুরুদতই শফএশ ইন নাশ সাং  তৎাংদগ/যফতীদত যাি-যফশক শফএশ)  চাশত আন াংখ্যা ন্যযনতভ ৩০ (শে) 

দত দফ সাচ্চ ৫০ (ঞ্চা) টিয ভদধ্য ক্ষভতা অনুমায়ী উদেখ পূফ সক আদফদন কযা মাদফ। আদফদদনয াদথ কদরদজয পূণ স কাঠাদভা তথা, 

অধ্যক্ষ, উাধ্যক্ষ, অধ্যাক, দমাগী অধ্যাক, কাশয অধ্যাক, অন্যান্য ইনস্ট্রাক্টয  জনফদরয শফফযণী এফাং ৩০ (শে) াজায 

ফগ সপৄট যেদয যবৌতঅফকাঠাদভায কর কদক্ষয আয়তন শফবাজন (শফফযণী) স্থ্শত/প্রদকৌরীয স্বাক্ষয, তাশযখ  নাদভয 

ীরদভায দাশখর কযদত দফ।  

 

(ঘ) নাশ সাং ইনশিটিউটদক নাশ সাং কদরদজ উন্নীত কযায যক্ষদে পূদফ সয কর তসাফরী পূযদনয য আনুাশতক াদয কর উাদান বৃশদ্ধ 

াদদক্ষ শডদলাভা  শফএশ ইন নাশ সাং উবয় যকা স াাাশ চালুয আদফদন কযা মাদফ। এ যক্ষদে প্রশতষ্ঠানটি “নাশ সাং কদরজ” নাদভ 

নাভকযণ দফ।   

 

(ঙ) আদফদনকাযী প্রশতষ্ঠান আইন, শফশধ, প্রশফশধ  নীশতভারায শনদদ সনা আফশিকবাদফ যভদন চরদফ ভদভ স প্রচশরত মূল্যভাদনয নন-

জ্যযশডশয়ার িযাদম্প ঙ্গীকাযনাভা যনাটাশয াফশরদকয ভাধ্যদভ মূরকশ আদফদন দেয ানথ কাউশন্সনর জভা শদনত নফ। 
 

(চ) আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয অফকাঠাদভায ফাস্তফ অফস্থ্া (যেণীকক্ষ, অধ্যক্ষ  শক্ষককক্ষ, ল্যাফ ইতযাশদ) এয শস্থ্যশচে  

শবশড (এশডটিাং না কদয) দাশখর কযদত দফ (ম্ভফ দর ায়ায দয়দন্ট)।  

 

২৩। প্রশতষ্ঠান শযদ সনঃ  

(ক) নীশতভারায কর তসাফরী মথামথ প্রশতারন াদদক্ষ পূণ সাঙ্গ আদফদন প্রাশপ্তয য ংশিষ্ট “শযদ সন কশভটি” প্রদজক্ট যপ্রাপাইর  

এফাং শস্থ্য শচে  শবশড যীক্ষা-শনযীক্ষা কদয দন্তালজন ক প্রতীয়ভান দর প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান শযদ সন কযদফন। শযদ সন কশভটিয 

দস্য-শচফ কর্তসক প্রস্তাদফয য বাশতয ম্মশতয যপ্রশক্ষদত দস্য-শচফ শযদ সদনয ত্র আস্যু কযনফন। 

 

(খ) শযদ সন কশভটি: 

     ১) অশতশযক্ত শচফ/যুগ্মশচফ/উশচফ (নাশ সাং শক্ষা), স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ    -বাশত 

     ২) শযচারক/উযুি প্রশতশনশধ (শক্ষা াখা), নাশ সাং  শভডয়াইপাশয অশধদপ্তয                  -দস্য 

    ৩) অধ্যক্ষ, নার্ সিং কলেজ (ঢাকা মহানগরী)                                                                 -দস্য 

    ৪) যযশজস্ট্রায, ফাাংরাদদ নাশ সাং ও শভডওোআপাশয কাউশির                                             -দস্য শচফ 

 

 

২৪। প্রশতষ্ঠান নুনভাদন/ অনফদন শনস্পশিয শনেভঃ 

(ক) অনফদনকাশয প্রশতষ্ঠান নযজশভনন শযদ সন পূফ সক “ শযদ সন প্রশতদফদন” স্নাতক  স্নাতদকাতয যকাদ সয যক্ষদে “নীশতশনধ সাযণী 

কশভটি”য বায আদরাচযসূশচদত উস্থ্ান পূফ সক ম সাদরাচনাদন্ত গৃীত শদ্ধান্ত যভাতাদফক স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ প্রশতষ্ঠান 

াভশয়ক অনুদভাদদনয ে ইসুয কযদফ।  

 

(খ) অনঅনুদভাদদনয যক্ষদে কাউশির বায শদ্ধান্ত যভাতাদফক প্রশতষ্ঠানদক যমৌশক্তক ভদয়য ভদধ্য ে দ্বাযা অফশত কযদফ। যকায এ 

শফলদয় অনঅনুদভাদন/অনাশত/স্থশগত/ফাশতর/ পুনঃঅনুদভাদদনয ক্ষভতা াংযক্ষন কদয।      

 

২৫। স্নাতক  স্নাতদকাতয যকা স অনুদভাদন াংক্রান্ত কশভটিেঃ 

(ক) স্দাতক ও স্দাতনকািয ম সানে শযদ সন কশভটিয সুাশযদয শবশতদত “নীশতশনধ সাযনী কশভটি” বফযকাশয ম সাদয় নাশ সাং শক্ষা 

প্রশতষ্ঠান স্থ্ান  শযচারনায জন্য শদ্ধান্ত প্রদান কযদফ। এই কশভটি ফছদয অন্ততেঃদক্ষ দুই ফায বায় ফদফ এফাং শযদ সন কশভটিয 

প্রশতদফদন প্রাশপ্তয য বায় এ শফলদয় শদ্ধান্ত প্রদান কযদফ।  

 

(খ) নীশতশনধ সাযণী কশভটিঃ 

১) যপ্রশদডন্ট, ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির এফাং শচফ, স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ -বাশত 

২) অতিতরক্ত শচফ (শচশ),স্বাস্থ্যশক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ                                                          -দস্য 

৩) মাপতরচাক, স্বাস্থ্য শক্ষা অশধদপ্তয                                                                                       -দস্য  

৪) মাশযচারক, নাশ সাং  শভডয়াইপাশয অশধদপ্তয                                                                        -দস্য 

৫) অতিতরক্ত তচব/যুগ্মশচফ (নাশ সাং শক্ষা) স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ                                    -দস্য  

৬) শক্ষা  ভন্ত্রণারদয়য প্রশতশনশধ (যুগ্মশচফ দভম সাদায)                                                                     -দস্য  
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৭) শফশ্বশফদ্যারয় ভঞ্জুযী কশভদনয প্রশতশনশধ (যুগ্মশচফ দভম সাদায)                                                       -দস্য  

৮) ডীন. পযাকাশি অফ যভশডশন/নাশ সাং (াংশিষ্ট শফশ্বশফদ্যারয়)                                                            -দস্য  

৯) যযশজস্ট্রায, ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির                                                               -দস্য  

১০) অধ্যক্ষ, রকাতর নাশ সাং কদরজ (শফএনএভশ প্রস্তাদফয যপ্রশক্ষদত ভন্ত্রণারয় কর্তসক ভদনানীত)                     -দস্য 

১১) অধ্যক্ষ, ববরকাতর নাশ সাং কদরজ (শফএনএভশ প্রস্তাদফয যপ্রশক্ষদত ভন্ত্রণারয় কর্তসক ভদনানীত)                  -দস্য  

১২) উশচফ/শশনয়য কাযী শচফ, (নাশ সাং শক্ষা), স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ                       -দস্য শচফ  

 

(গ) কাউশিদরয আইন, শফশধ, প্রশফশধ  যকাশয নীশতভারায শফশধশফধান মথামথ প্রশতারন াদদক্ষ প্রস্তাশফত নাশ সাং কদরদজয নাভ, 

যকাদ সয নাভ  চাশত আন াংখ্যা ন্যযনতভ ৩০ (শে)  দফ সাচ্চ ৫০ (ঞ্চা) টিয ভদধ্য উদেখ পূফ সক আদফদন কযদত দফ। 

আদফদদনয াদথ কদরজয পূণ স কাঠাদভা য কযদত দফ।  

 

(ঘ) শনেশভত বকা স চরাকানর শযদ সন কশভটি প্রথভ ৩ (শতন) ফছয ch©šÍ ফৎনয ন্যুনতভ ১ (এক) ফায এফং যফতীনত প্রশত  ২ (দুআ) 

ফছয যয ন্যুনতভ ১ (এক) ফায উি প্রশতষ্ঠান শযদ সন কযনফ। এছাড়াও কাউশন্সর বম বকান ভে তাৎক্ষশনক শযদ সন কযনত 

াযনফ।   

২৬।  শক্ষক ও শক্ষাথী নুাতঃ 

(ক) শক্ষাথী ও শক্ষক নুাত তাশিক শক্ষায বক্ষনত্র ২০:১ জন (শফলেশবশিক) এফং ব্যফাশযক শক্ষায জন্য ৮:১ জন; মা কর 

বকান সয বক্ষনত্র প্রনমাজু।  

 

(খ) mve©¶wbK শফলেশবশিক bvm©-wk¶K I Kg©Pvix wb‡qvM w`‡Z n‡e| cÖ‡qvR‡b LÛKvjxb wk¶K wb‡qvM †`Iqv †h‡Z cv‡i, 

†Kvbµ‡gB এক চতুথ সাং (1/4)  †ewk খন্ডকারীন wk¶K wb‡qvM ‡`Iqv hv‡e bv| এটি কর বকান সয বক্ষনত্র প্রনমাজু নফ। 

 

(গ) শক্ষকগণনক ফশ্যআ শফএশ আন নাশ সং এয বা গত শনফন্ধন থাকনত নফ এফং ন্যান্য বমাগ্যতা ও শবজ্ঞতা কাউশন্সর কর্তসক 

শনধ সাশযত নফ।  

 
২৭। জশভ/জায়গােঃ 

(ক) জশভেঃ  প্রশত শক্ষাফনল স (ব্যানচ) নশধক ৫০ (ঞ্চা) জন শক্ষাথীয জন্য প্রশতষ্ঠাননয নানভ শনজস্ব কভনক্ষ  ৩০ (শত্র) াজায 

eM©পৄনটয একানডশভক বফন থাকনত নফ।  

 

(খ) নীশতভারাে মা শফধৃত থাকুক না বকন কর নাশ সং শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয বকফরভাত্র একানডশভক বফননয জন্য ৫ ফা নফ সাচ্চ ৭ ফছনযয 

ভনধ্য ন্যুনতভ শনননাি শযভাণ জােগাে শনজস্ব নাশ সং কভনেক্স শনভ সাণ কযনত নফঃ  

ক্রভ. এরাকা ন্যুনতভ জােগায শযভাণ 

(১) ঢাকা ও চট্টগ্রাভ ভানগযীয ভনধ্য ৭.৫০ (াত দশভক াঁচ শূন্য) কাঠা 

(২) ন্যান্য শটি কযনানযন  ২০ (শফ) কাঠা 

(৩) বজরা য/ বৌযবা  ১ শফঘা (বতশত্র তাং) 

(৪) উনজরা/ ন্যান্য এরাকাে 

(১০০ য্যা াাতার ংরগ্ন) 
৩ শফঘা 

 

(গ) শনজস্ব জােগা ফা বফন (কভনেক্স) এয শযফনতস বাড়া ফা রীজ শননে প্রাথশভকবানফ ৫ (াঁচ) ফছনযয জন্য ৩০ (শত্র) াজায ফগ সপৄট 

বস্পন প্রশতষ্ঠান চালুয অনফদন কযা মানফ। এ বক্ষনত্র নুনভাশদত প্রশতষ্ঠান শযচারনাে নন্তালজনক প্রশতনফদননয বপ্রশক্ষনত ভন্ত্রণারে 

অযও দুআ ফছয বভাট নফ সাচ্চ ৭ (াত) ফছনযয জন্য (শনভ সাণাশধন প্রশতষ্ঠাননয কাজ ম্পন্ন ওোয বক্ষনত্র স্থানান্তনযয ভে ) বৃশি 

কযনত াযনফ। বাড়া /শরজ/দান/ন্য উানে ব্যফহৃত বস্পনয ারনাগাদ কাগজত্র চুশিনাভা বনাটাযী াফশরনকয ভাধ্যনভ দাশখর 

কযনত নফ। অনফদনন ফশণ সত স্থান ব্যশতত ন্য বকান স্থানন প্রশতষ্ঠান চালু কযা মা বফ না। পূফ সানুভশত ব্যশতনযনক এ শফধান বঙ্গ কযনর তা 

প্রশতষ্ঠান ফনন্ধয কাযণ রূন গণ্য নফ। শনভ সাণ না ওোয বক্ষনত্র জশভয ারনাগাদ খাজনায যশদ ঠিক ভাশরকানা প্রভানণয মাফতীে 

দশররত্র দাশখর কযনত নফ, শনজস্ব জােগা বমৌশিক শযভাণ নত নফ।   

 

(ঘ) ছাত্র-ছাত্রী নুানত স্থান (বস্প) নীশত নুযণ কযতঃ এফং অন ংখ্যা /শক্ষাথী বৃশিয ানথ ানথ অনুাশতক ানয বফননয 

শযশধ বৃশি কযনত নফ।  

 
২৮। একানডভশক ফকাঠানভা: 

(ক) বফন শনভ সানণয বকাড , পাোয াশব স এয শফধান শনশিত , শযনফ অআন এফং অনুাশঙ্গক শনেভাফরী নুযণ কনয শনশভ সত বফনন 

একানডশভক কাম সক্রভ শযচারনা কযনত নফ।  
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(খ) ছাত্রীনদয ংখ্যা নুমােী (ব্যাচ শবশিক) প্রনোজনীে অফাফত্র পৃথক অফাশক ব্যফস্থা থাকনত নফ। শুরুনতআ কভনক্ষ ১৫০ 

(একত ঞ্চা) জননয ংকুরান থাকনত নফ। মানত ছাত্রী বদয শনযািায ভনধ্য স্যষ্ঠু শযনফন  শক্ষা গ্রণ কযনত ানয। প্রাথশভকবানফ 

বকা স চালুয জন্য শনননাি শনেভাফরী নুযণ কযনত নফঃ   

(১) শডশজটার বেণী কক্ষ প্রশত ৫০ জনন-১ টি কনয, তনফ শুরুনতআ কভনক্ষ ৩টি বেণী কক্ষ প্রস্তুত কযনত নফ (প্রশতটিয অেতন ন্যুনতভ 

৪০০ ফগ সপৄট, মানত ভাশিনভশডো, শিন ও ল্যাট/কশম্পউটায ও বাোআট বফাড স থাকনফ)।  

(২) প্রনোজনীে অফাফনত্র স্য শিত ন্যুনতভ ৫ টি ল্যাফনযটশয থাকনত নফ ;  মথা: (ক) নাশ সং,  (খ) শভডওোআপাশয, (গ) এনাটশভ ও 

শপশজওরশজ, (ঘ) শনউশিন ও ভাআনক্রাফানোরশজ, (ঙ) আংশর ও কশম্পউটায ল্যাফ। প্রশতটি ল্যানফয ন্যুনতভ বস্প ৫০০ ফগ সপৄট। 

(৩) ধ্যক্ষ এয কক্ষ , কশম্পউটায ও  প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত (শক্ষকনদয শননে বা কযায উনমাগী /বস্প ৫০০ ফগ সপৄট) 

এফং ধ্যক্ষ এয কক্ষ ংরগ্ন শএ এয কক্ষ (বস্প ৫০০ ফগ সপৄট)।   

(৪) উাধ্যক্ষ এয কক্ষ-১ টি (বস্প ৪০০ ফগ সপৄট)। 

(৫) প্রবালক ও ন্যান্য শক্ষাকগনণয দ নুমােী একাশধক কক্ষ (প্রশতটি ৫০০ ফগ সপৄট)। 

(৬) শডনটাশযোভ (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত/ কর শক্ষাথীনদয শননে নুষ্ঠান উনমাগী)।  

(৭) বাকক্ষ/কনপানযন্স রুভ (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত/কর্তসক্ষ, শক্ষক, কভ সকতসা, কভ সচাযীনদয শনবে বা কযায উনমাগী)।  

(৮) বজনানযর শপ রুভ-১ টি (বকা স নুমােী দাপ্তশযক কাম সাফরী ম্পাদন ও নশথ ংযক্ষনণয উনমাগী বস্প ম্পন্ন)।  

(৯) শাফ যক্ষক, কুাশোয কক্ষ-১ টি (বগানীে ও অশথ সক কাম সাফরী ম্পাদন ও ংযক্ষনণয উনমাগী)। 

(১০) শডও শবজ্যুোর কক্ষ-১ টি (অআটি স্যনমাগ স্যশফধা)। 

(১১) বিায রুভ  ও বযকড স রুভ -১ টি (প্রশতটি শক্ষাথীয শুরু বথনক বল ম সন্ত কর বযকড স ংযক্ষণ এফং বিনাযী দ্রফাশদ িক যাখায 

উনমাগী বস্প)। 

(১২) একানডশভক এরাকাে প্রাধনাগায (ওোরুভ) অনুাশতক ানয প্রশত ১০ জনন ১ টি কনয। ন্যুনতভ ৫ টি থাকনত নফ।    

(১৩) কভন রুভ-১ টি স্যশযয (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত)।   

(১৪) রাআনেশয রুভ -১ টি; বমখানন রাআনেশযোন , কাযী রাআনেশযোন , রাআনেশয কাযী , শপ ােক শনযুি থাকনফন। এখানন 

ারনাগাদ, াঠ্যপুস্তক (শফজ্ঞান, দ সন, ধভীে, বালা, আশতা, াশতু, ম্যাগাশজন, জান সার, দদশনক শত্রকা) প্রনোজনীে অফাফনত্র 

স্যশিত)। ন্যুনতভ বস্প ২ (দুআ াজায) ফগপৄট। 

(১৫) বপ্রোয রুভ-১ টি। 

 

২৯। বানির/অফাশকঃ  

(ক) বফন শনভ সানণয বকাড , পাোয াশব স এয শফধান শনশিত , শযনফ অআন এফং অনুাশঙ্গক শনেভাফরী নুযণ কনয শনশভ সত বফনন 

অফাশক কাম সক্রভ শযচারনা কযনত নফ। বানিনরয দূরুত্ব একানডশভক বফননয বথনক ন্ততঃ ২০০ গনজয শতশযি নর গাড়ীয 

ব্যফস্থা থাকনত নফ। 

 

(খ) ছাত্র-ছাত্রীনদয ংখ্যা নুমােী (ব্যাচ শবশিক) প্রনোজনীে অফাফত্র পৃথক অফাশক ব্যফস্থা থাকনত নফ। শুরুনত আ কভনক্ষ 

২০০ জননয ংকুরান থাকনত নফ। মানত ছাত্র -ছাত্রী শনযািায ভনধ্য স্যষ্ঠুবানফ শক্ষা গ্রণ কযনত ানয। প্রাথশভকবানফ বকা স চালুয 

জন্য শনবনাি িাপ শননোগ কযনত নফঃ 

(১) জনফরঃ বানির স্যায /াউজ শকায , অো, দন প্রযী , দানযাোন, শযচ্ছন্নতা কভী , ভারশচ, ফাবুশচ স, বটশফর ফে (ভশরা 

গ্রাশধকায); তনফ একান্তআ  প্রনোজন নর (কানজয ধযণ শফনফচনাে মুচনরকা ন্যুনতভ ৪৫ ফৎয ফেস্ক পুযল শননোগ কযা বমনত 

ানয)।  

(২) বানিনর অফাশক রুভ-ছাত্রী বমৌশিক নুাত যক্ষা কযনত নফ (জনপ্রশত অেতন ৭০ ফগ সপৄট); 

(৩) প্রাধন কক্ষ (ওোরুভ)-ছাত্রী নুাতঃ ১:১০; 

(৪) শববাফক নক্ষাকক্ষ (ওনেটিং রুভ) এফং ম্ভফ নর বগি রুভ;  

(৫) প্রদয়াজনীয় াংখ্যক অরনা, বদোর ঘশড়, বেশং বটশফর- কক্ষপ্রশত-১ টি; 

(৬) বফড ও বটশফর-বচোয: জনপ্রশত -১ টি; 

(৭) শযশডং রুভ, স্বাস্থু ম্মত অনুাশতক শযনয যান্নাঘয (শকনচন), বিায, ডাআশনং বটশফর, বফশন, ওোরুভ;  

(৮) আননডায বগভনয ম সাপ্ত শযভাণ ব্যফস্থা থাকনত নফ;  

(৯) বটশরশবন কক্ষ (অফাফত্র);  

(১০) বানির কভ সচাযীনদয জন্য শনযাদ ও স্যশংখর অফান ব্যফস্থা;  

(১১) ম্ভফ নর বখরায ভাঠ ফযাদ্দ কযা।  

 

৩০। শক্ষায অফশ্যকীে উকযণঃ 

(ক) শফলে শবশিক ত্বাশিক ও ব্যফাশযক শক্ষায জন্য শনননাি উকযণ বমভনঃ প্রনোজনীে ংখ্যক বচোয , বটশফর, বুকনরপ, ম সা ক, 

ুাঙ্গায, বস্কশরটন, শমুনরটয, ভানফনদনয প্রনোজনীে ংখ্যক াড়, ভাকসায বফাড স, াউন্ড শনিভ, ভাশিশভশডো, শডও শবজ্যুোর 
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শবিভ, কশম্পউটায, আন্টাযননট স্যশফধা, শক্ষা ংশিষ্ট শচত্র, ব্যানায বািায, ফআ, বুকনরট আতুাশদ থাকনত নফ।  

 

(খ) ৫ টি ল্যাদফ পৃথক পৃথক উকযণাশদ ভন্বনে স্যশিত থাকনত নফ। 

 

৩১। শিশনকুার প্রুাশিনয অফশ্যকীে স্যনমাগ-স্যশফধাঃ 

(ক) বফযকাশয ম সানে শফএশ নাশ সং বকা স চালু কযনত নর অনফদনকাযী কর্তসনক্ষয বভশডনকর কনরজ াাতার থফা ন্যুনতভ 

১০০ বফনডয বজনানযর াাতার  থাকনত নফ।  বখানন বভশডনকর , াশজসকুার, গাআনী, আউনযারজী, শনউনযারজী, নথ সানশডক, নাক-

কান-গরা, চক্ষু, চভ স, শশু শফশবন্ন শফবানগ শচশকৎা প্রদান কযনত  নফ। াাতানরয নুনভাদন ত্র ও ারনাগাদ রাআননন্সয কশ 

ংযুি কযনত নফ। অনুাশতক ানয াাতানরয য্যা ংখ্যা না ফাড়নর ফশধ সত অনন শক্ষাথী বশতসয অনফদন কযা মানফ না। 

াাতার  প্রশতষ্ঠাদনয যমৌশক্তক দূযত্ব ফজায় যাখদত দফ। অন ংখ্যা/ শক্ষাথী বৃশিয  ানথ ানথ াাতানরয বফড ংখ্যা বৃশি 

কযনত নফ। এছাড়াও বস্পারাআনজন নাশ সং বকা স চালু কযনত চাআনর কর্তসনক্ষয শনজস্ব ংশিষ্ট শফনলাশেত াাতার থাকনত 

নফ।  

 

(খ) াাতানর প্রুাশিনয ভে শক্ষাথীনদয ানথ বমাগ্য শফলেশবশিক শক্ষক / আনস্ট্রািয ফশ্যআ থাকনত নফ। কনরজ নত 

াাতানরয দূযত্ব বমৌশিক নত নফ। শনযািা ও ানে াঁটায থ না নর মানফানণয  স্য-ব্যফস্থা থাকনত নফ। শফলেটি অনফদননয 

ছনক স্যস্পষ্টবানফ উনিখ থাকনত নফ। 

 

৩২। ছাে-ছােী বশতস যমাগ্যতােঃ 

(ক) ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির প্রণীত কাশযকুরাভ  বশতস নীশতভারায আদরাদক কর ম সানে ছাে-ছােী বশতস কযা 

মাদফ এফাং যকাদ সয যভয়াদ শনধ সাশযত দফ।   

 

(খ) বফযকাশয ম সানে প্রথভ ব্যাচ যফয য়ায য বার পরাপর  প্রশতষ্ঠাদনয ভান শফদফচনায় স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ, 

স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য অনুভশত াদদক্ষ শফদদী শক্ষাথী বশতস কযা মাদফ। তা ংযশক্ষত অন ব্যশতনযনক ফশষ্ট 

আদনয এক র্ততীয়াাংদয (১/৩) অশধক দত াযদফ না। শফদদী শক্ষাথী না ায়া যগদর যদশ শক্ষাথী বশতসয ভাধ্যদভ শূন্য আন 

পূযণ কযা দফ।  

 

৩৩। †Kvm© কাশযকুরাভঃ 

ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির আইন -২০১৬ অনুমায়ী কাউশির  অশবন্ন (ইউশনপভ স ড) কাশযকুরাভ প্রণয়ন  যদদ 

ফাস্তফায়ন কযদফ। মা শনফ সাী কশভটিয নুনভাদন ও যকানযয প্রাশনক নুনভাদন গ্রণ কযতঃ ফাস্তফােননমাগ্য। স্দাতক ও স্দাতনকািয 

যকা স শযচারনায যক্ষদে কাউশির অনুদভাশদত কাশযকুরাভ স্ব-স্ব াফশরক শফশ্বশফদ্যারদয়য একাদডশভক কাউশির  শশন্ডদকদট য 

নুনভাদন াননক্ষ ফাস্তফােন কযনফ।  

 

৩৪। জনফরেঃ 

(ক) নাশ সাং কদরজ (স্নাতক  স্নাতদকাতয যকা সমূদয জন্য) একটি যকাদ সয জন্য একাশধক যকা স দর আনুাশতক াদয জনফর 

কাঠাদভা বৃশদ্ধ কযদত দফt 

ক্রভ. 
দ, াংখ্যা  

যফতনক্রভ 
শক্ষাগত যমাগ্যাতা অশবজ্ঞতা  দক্ষতা 

১ 

অধ্যক্ষ, দ-১ 

(যগ্রড-৪) 

(ক) শফএনএভশ যযশজিাড স না স/শভডয়াইপ; 

(খ) নাশ সাং/শভডয়াইপাশয/ভভাদনয যকাদ স 

ন্যযনতভ স্নাতদকাতয শডশগ্র; 

(গ) শএআচশড শডশগ্রধাযী গ্রাশধকায।  

নাশ সাং শ ক্ষকতায় ১০ ফছয, প্রাশনক ৫ (াঁচ) 

ফছয  ৫ (াঁচ) ফছয শিশনকযার অশবজ্ঞতা। 

অথফা উাধ্যক্ষ/অধ্যাক দত দদান্নশতয 

ভাধ্যদভ।  

২ 

অধ্যাক, দ 

যভজয 

শফলয়শবশতক-১ 

টি কদয 

(যগ্রড-৬) 

(ক) শফএনএভশ দত যযশজিাড স 

না স/শভডয়াইপ; 

(খ) নাশ সাং/শভডয়াইপাশয/ভভাদনয যকাদ স 

ন্যযনতভ স্নাতদকাতয শডশগ্র; 

(গ) শএআচশড শডশগ্রধাযী গ্রাশধকায।  

কভক্ষ ৫ ফছয দমাগী অধ্যাক শদদফ 

শক্ষকতায অশবজ্ঞতা।  

৩ 

উাধ্যক্ষ-১ 

(যগ্রড-৬) 

(ক) শফএনএভশ দত যযশজিাড স 

না স/শভডয়াইপ; 

(খ) নাশ সাং/শভডয়াইপাশয/ভভাদনয যকাদ স 

ন্যযনতভ স্নাতদকাতয শডশগ্র; 

(গ) শএআচশড শডশগ্রধাযী গ্রাশধকায।  

একটি যকা স দর একজন উাধ্য ক্ষ (একাশধক 

যকা স দর যজযষ্ঠ  যমাগ্যতায শবশতদত 

একাশধক/প্রদয়াজনীয় াংখ্যক শফবাগীয় প্রধান/ 

যকা স যকাঅশড সদনটয শনদয়াগ)। (অধ্যাক 

/দমাগী অধ্যাক/ কাযী অধ্যাকগদণয ভধ্য 

যথদক) 
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৪ 

 

দমাগী 

অধ্যাক, দ 

যভজয 

শফলয়শবশতক-২ 

টি কদয 

(যগ্রড-৭) 

শফএনএভশ যযশজিাড স, নাশ সাং/শভডয়াইপাশয 

শফলদয় স্নাতদকাতয া  

কভক্ষ ৫ ফছয কাযী অধ্যাক শদদফ 

শক্ষকতায অশবজ্ঞতা।  

৫ 

কাশয 

অধ্যাক-১০  

দ যভজয 

শফলয়শবশতক-২ 

টি কদয (যগ্রড-৮) 

শফএনএভশ যযশজিাড স, নাশ সাং/শভডয়াইপাশয 

শফলদয় স্নাতদকাতয া  

কভযক্ষ ৫ ফছয প্রবালক শদদফ শ ক্ষকতায 

অশবজ্ঞতা।  

৬ 

প্রবালক 

(যরকচাযায)দ 

যভজয 

শফলয়শবশতক-৪ 

টি কদয (যগ্রড-৯) 

শফএনএভশ যযশজিাড স, নাশ সাং/শভডয়াইপাশয 

শফলদয় ন্যযনতভ স্নাতক শডশগ্র। 

কভযক্ষ ৫ ফছয শ ক্ষকতা ফা নাশ সাং 

সুাযবাইজায শদদফ চাকশযয অশবজ্ঞতা। 

 

শিশনকযার-৩ 

(যগ্রড-১০) 

শফএনএভশ যযশজিাড স না স  শভডয়াইপ। 

নাশ সাং/শভডয়াইপাশযদত স্নাতক া/ 

অশবজ্ঞদদয যক্ষদে শডদলাভা প্রদমাজয।   

- 

১০ 
রাইদেযীয়ান-১ 

(যগ্রড-৯) 

 রাইদেযী াইদি স্নাতক  
- 

১১ 

প্রাশনক 

কভ সকতসা-১ 

(যগ্রড-১০) 

যম যকান শফলদয় স্নাতদকাতয া  াংশিষ্ট কাদজ অশবজ্ঞতা অন্যান্য যমাগ্যতা ফা 

প্রদয়াজনীয় শক্ষাগতদমাগ্যতা।    

১২ 
প্রধান কাযী-১ 

(যগ্রড-১১) 

যম যকান শফলদয় স্নাতদকাতয া  াংশিষ্ট কাদজ অশবজ্ঞতা অন্যান্য যমাগ্যতা ফা 

প্রদয়াজনীয় শক্ষাগতদমাগ্যতা।    

১৩ 

াউজ শকায 

(ভশরা)-১ 

(যগ্রড-১২) 

যম যকান শফলদয় নুযনতভ স্নাতক া  

 

৫ ফছয চাকশযয অশবজ্ঞতা, ফয় ন্যযনতভ ২৫ 

(পঁশচ) ফৎয অন্যান্য যমাগ্যতা।  

১৪ 
শাফ যক্ষক-১ 

(যগ্রড-১২) 

ফাশণদজয স্নাতদকাতয া। আফশিকবাদফ শাফ য ক্ষযনয কাদজ দ ক্ষতা 

অন্যান্য যমাগ্যতা।  

১৫ 

ল্যাফ কাযী/ 

যটকশনশয়ান-২ 

(যগ্রড-১২) 

এএশ- াংশিষ্ট শফলদয় শডদলাভা 

(যভশডদকর যটকদনারশজি)।  

াংশিষ্ট কাদজ অশবজ্ঞ।  

১৬ 

কশম্পউটায 

অাদযটয 

(যকা সপ্রশত-

১জন)  

(যগ্রড-১৫) 

যম যকান শফলদয় অনুযন স্নাতক া, 

কশম্পউটায প্রশক্ষযণ শডদলাভা।   

আফশিকবাদফ দাপ্তশযক প্রদয়াজদন কশম্পউটায 

শযচারনায় দক্ষতা অন্যান্য যমাগ্যতা।  

১৭ 

অশপ কাযী  

(যকা সপ্রশত-

১জন)(যগ্রড-১৫) 

যম যকান শফলদয় নুযনতভ এইচএশ া  আফশিকবাদফ দাপ্তশযক প্রদয়াজদন কশম্পউটায 

শযচারনায় দক্ষতা অন্যান্য যমাগ্যতা।  

১৮ 
কযাশয়ায-১ 

(যগ্রড-১৫) 

ফাশণদজয স্নাতক া  
- 

১৯ 

অশপ ায়ক-

২/ আয়া-৩/ 

দপ্তশয/ল্যাফ 

এদটনদডন্ট 

(প্রশতটিয-১) 

(যগ্রড-১৮) 

এএশ া অন্যান্য যমাগ্যতা 

- 
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২০ 
গাড়ী চারক-১ 

(যগ্রড-১৫) 

৮ভ যেণী া, বাযী রাইদি অন্যান্য 

যমাগ্যতা। 
- 

২১ 

দাদযায়ান-২/ 

তন প্রযী-২/ 

ভারী-১/ 

শযেন্নতা কভী-

২ 

(যগ্রড-২০) 

৮ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। 

- 

২২ 
ফাবুশচ স-২ (যগ্রড-

২০) 

৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। অশধক যরাদকয যান্নায কাদজ অশবজ্ঞ। 

২৩ 
ভারচী-২ 

(যগ্রড-২০) 

৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। 
- 

২৪ 

যটশফরফয় 

(ভশরা)-২/আয়া 

(যাদির-১ , 

ডাইশনাং-১)  

(যগ্রড-২০) 

৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। 

- 

 

(খ) শক্ষক  জনফর নদয নাভ, দ ংখ্যা, বফতন-বস্কর, বমাগ্যতা ও শবজ্ঞতাে াভঞ্জস্যতায বক্ষনত্র শফশ্বশফদ্যারে/যকাশয শফশধ 

নুযনীে।   

 
৩৫। যফতন বাতাশদ প্রদানেঃ 

(ক) বফযকাশয প্রশতষ্ঠানগুনরা স্ব-স্ব প্রশতষ্ঠাননয শনজস্ব বফতন কাঠানভা নুমােী বফতন-বাতাশদ প্রদান কযনফ। তনফ তা বকানক্রনভআ 

যকাশয বফতন কাঠানভায কভ নফ না। 

 

(খ) অশথ সক বরননদন স্বচ্ছতায জন্য বফতন বাতাশদ কভ সকতসা-কভ সচাযীনদযনক ব্যাংক শননফয ভাধ্যনভ শযনাধ কযনত নফ।  

 

৩৬। আদফদদনয শপ এফাং এপশডআযেঃ 

(ক) প্রশতটি বকান সয পৃথক আদফদদনয াদথ শপ ফাফদ (অদপযতদমাগ্য াশব স চাজস) ‘‘ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির’’ 

এয অনুকূদর ১ ( এক রক্ষ) টাকায ব্যাাংক ড্রাপ ট/য-অড সায  জভা শদদত দফ। পুনেঃআদফদন/পুনেঃশযদ সদনয যক্ষদে উক্ত শপ-এয 

অশতশযক্ত ৫০% াদয শযদাধ কযদত দফ।  

 

(খ) স্নাতক  স্নাতদকাতয যকাদ সয জন্য ২৫ (পঁশচ) রক্ষ টাকা তপশরী ব্যাাংদক শপক্সড শডদাশজট (এপশডআয) কযদত দফ। 

 

(গ) যফযকাশয প্রশতষ্ঠাদনয শনযাতায রনক্ষু আফশিকবাদফ প্রশতটি যকাদ সয জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয নাদভ স্থ্ায়ী আভানত 

শদদফ ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশিরদক শরদয়ন (াংযক্ষণ) কদয গশেত যাখদত দফ। 

 

(ঘ) কাউশিদরয শনফ সাী কশভটিয শদ্ধান্তক্রদভ প্রতযয়ন ব্যশতত ব্যাাংদক গশেত এপশডআয নগদায়ন (বাঙ্গাদনা) ফা উদতারন কযা মাদফ না 

ভদভ স ব্যাাংক াটি সশপদকট এয কশ আদফদদনয াদথ প্রদান কযদত দফ। উক্ত এপশডআয (যচক) এয কশ আদফদদনয াদথ যুক্ত কযদত 

দফ  মূর কশ প্রশতষ্ঠাদন মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযতেঃ প্রশতটি শযদ সদন কশভটিদক াটি সশপদকট তা প্রদ সন কযদত দফ। গশেত 

টাকায মুনাপা প্রশতষ্ঠাদনয ব্যাাংক শাদফ জভা দফ মা স্থ্ানীয় কশভটি কর্তসক অনুদভাশদত প্রশক্রয়ায় প্রশতষ্ঠাদনয উন্নয়ন খাদত ব্যয় কযা 

মাদফ।  

 

৩৭। আন াংখ্যােঃ 

(ক) প্রথভ ব্যানচ বশতসকৃত শক্ষাথীনদয পূণ সাঙ্গ বকা স ম্পন্ন ফায নযআ প্রশতষ্ঠাননয ভান যীক্ষা কনয ৫০ (ঞ্চা) এয শধক অন 

ফাড়াননায অনফদন কযা মানফ। উি প্রশতষ্ঠাননক যফতী দুআ বথনক াঁচ ফছনযয নুভশতয বভোদ বৃশি কযা বমনত ানয। তদস্থনর বকান 

প্রশতষ্ঠান াভশেক নুনভাদনপ্রাশপ্তয শতন ফছয শতক্রভ কযায যও প্রদি তসাফরী প্রশতারন , প্রশতষ্ঠান শযচারনা , ফকাঠানভা এফং 

শক্ষায ভান উন্নেন কযনত না াযনর শযদ সন কশভটি তাশগদ প্রদান ফা প্রনোজনীে ব্যফস্থা গ্রনণয স্যাশয কযনফ।  

 

(খ) যফতী দুআ ফা শতন ধান াভশেক নুনভাদননয য নন্তালজনক ফস্থান জসনকাশয প্রশতষ্ঠাননক যফতীনত নুনভাদননয বক্ষনত্র 

াভশেক কথাটি ফাদ শদনে নুনভাদননয বভোদ বৃশি কযা বমনত ানয।  নুনভাশদত অননয বচনে বফশ শক্ষাথী বশতস ফা ন্য প্রশতষ্ঠান 
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বথনক ফদরী কনয এনন শতশযি ংখ্যা ফশধ সত কযা মানফ না।  

 

৩৮। ংযশক্ষত অন ব্যফস্থা: 

(ক) প্রশতষ্ঠানন নুনভাশদত অননয ৫ (াঁচ) তাং বদনয, দশযদ্র, বভধাফী ও বমাগ্যতাম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীনদয জন্য ংযশক্ষত থাকনফ।  

 

(খ) উযুি প্রাথীগণ যাশয “বযশজস্ট্রায, ফাংরানদ নাশ সং ও শভডওোআপাশয কাউশন্সর” ফযাফয অনফদন কযনফ। অনফদননয কশ 

শনশদ সষ্ট ভনেয ভনধ্য ডাকনমানগ বপ্রযণ কযনত নফ।    

 

(গ) কাউশন্সর স্বাস্থু শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবাগ , নাশ সং ও শভডওোআপাশয শধদপ্তয এফং বফযকাশয প্রশতষ্ঠাননয ভন্বনে কশভটি 

গঠন কনয বা অহ্বান কযনফন। প্রথভ বাে প্রনোজনীে তসাফরী শনধ সাযণ কযনফ এফং যফতী বাে অনফদন মাচাআ -ফাছাআনন্ত 

ংযশক্ষত অন ফযাদ্দ কযনফ।   

 

৩৯। নাশ সাং কদরজদক কাউশির  শফশ্বশফদ্যারদয়য স্বীকৃশত ফা অশধর্ভশক্ত প্রদানেঃ 

(ক) স্বাস্থু শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবানগয াভশেক অনুদভাদনে ইসুযয ১ (এক) ভাদয  ভদধ্য াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান স্বীকৃশত/ অশধভুশক্ত 

শপ (এযাশপশরদয়ন শপ) প্রদান কদয অশধভুশক্ত গ্রদনয জন্য কাউশিদর আদফদন কযদফ, মা প্রশত ফছয নফায়ন কযদত দফ। কাউশির 

স্বীকৃশতে প্রশতষ্ঠান শযচারনায শনয়ভাফরী, শক্ষাথী শনফন্ধদনয তসাশদ শরশখতবাদফ অফগত কযদফ।  

 

(খ) ফাংরানদ নাশ সং ও শভডওোআপাশয কাউশির অআন-২০১৬ (২০১৬ ানরয ৪৮ নং অআন) এফং ংশিষ্ট শফশধ, প্রশফশধ, নীশতভারা, 

কাশযকুরাভ, নীশতভারা, শিান্ত ও প্রচশরত শনেভানুমােী শুধুভাে কাউশির স্বীকৃত স্নাতক  স্নাতদকাতয ম সাদয়য প্রশতষ্ঠান যথদক 

উতীণ সদদয দ্য াকৃত কর ম সাদয়য নাশ সাং  শভডয়াইপাশয াংক্রান্ত যকাদ সয যযশজদস্ট্রন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম সাশদ ম্পন্ন কদয 

যাগত শনফন্ধন প্রদান কযদফ।  

 

৪০। ফাদজট, অশডট  তদাংশিষ্ট তসাফরী: 

(ক) ফাদজট ফযােেঃ  নাশ সাং যকা স শযচারনায় ব্যয়বায ফদনয ক্ষভতায স্বদক্ষ ম সাপ্ত শযভান ফাৎশযক নথ সয াংস্থ্ান (পান্ড) 

থাকদত দফ এফাং প্রাথশভক আদফদনদেয াদথ এ াংক্রান্ত তথ্য প্রভাণাশদ য কযদত দফ। 

 

 

(খ) অশডটেঃ প্রাথশভক আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান কর্তসদক্ষয মূর প্রশতষ্ঠান/ পূদফ সয প্রশতষ্ঠানটি যকাশয  নীশতভারা অনুমায়ী 

যযশজিাড স অশডট পাভ স দ্বাযা প্রশত আশথ সক ফৎদযয অশডট কদয অশডট শযদাট স কাউশিদর  জভা শদনত নফ।  

 

(গ) আয়কয  মূল্য াংদমাজন কযেঃ প্রাথশভক আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান কর্তসদক্ষয মূর প্রশতষ্ঠান/  পূদফ সয প্রশতষ্ঠানটি যকাশয  

নীশতভারা অনুমায়ী ট্যাক্স  বযাট প্রদাদনয প্রভাণ ে দাশখর কযদত দফ  (প্রনমাজু বক্ষনত্র)। যফতীদত প্রশতষ্ঠান  অনুদভাদদনয য এটি 

মথামথবাদফ প্রশতারন কযদত দফ। 

 

(ঘ) প্রশতটি নাশ সাং শক্ষা প্রশতষ্ঠান ফাশল সক প্রশতদফদন প্রস্তুত কদয গব সশনাং ফশডয অনুদভাদনক্রদভ ফই আকাদয প্রকা পূফ সক কাউশিদর 

দাশখর কযদত দফ।    

  

চতুথ স ধ্যাে 

 

এভএশ নাশ সং বকা স চালুয তসাফরী 

(নাশ সাং কদরদজ স্নাতদকাতয যকা স চালুয যক্ষদে প্রদমাজয) 

 

৪১। আদফদদনয শনয়ভ  াংশিষ্ট তসাফরীেঃ  

(ক) যকফরভাে শনজস্ব বফদন  শনজস্ব াাতার াংরগ্ন স্থ্াশত নাশ সাং কদরদজ এভএশ নাশ সাং (স্নাতদকাতয) যকা স শযচারনায 

জন্য অনফদন কযনত াযনফ; (খ) প্রথনভ নুিস ৩০ (শত্র) টি অননয জন্য অফনদন কযা মানফ , যফশতসনত অন বৃশি কনয ৫০ 

(ঞ্চা) ম সন্ত উন্নীত কযা মানফ ; (গ) প্রশতষ্ঠান শযদ সন, শযদ সন কশভটি, প্রশতষ্ঠান নুনভাদন/ অনফদন শনস্পশিয শনেভ, শফশফধ 

তসাফরী; (ঘ) যফতন বাতাশদ; (ঙ) আদফদদনয শপ; (চ) এপশডআয ম্পশকসত; (ছ) ংযশক্ষত অন ব্যফস্থা; (জ) কাউশিদরয স্বীকৃশত ফা 

অশধর্ভশক্ত; (ঝ) ফাদজট, অশডট  তদাংশিষ্ট তসাফরী; (ঞ) শক্ষক  শক্ষাথী অনুাত; (ট) শক্ষা উকযণ; (ঠ) শিশনকযার 

প্রযাশক্টদয সুদমাগ-সুশফধা; (ড) ছাে-ছােী বশতস যমাগ্যতা; (ঢ) যকা স কাশযকুরাভ; াংক্রান্ত অন্যান্য অাং নাশ সাং কদরদজয তসমূদয 

অশতশযক্ত তস শদদফ পূযণ কদয উাদানমূ আনুাশতক াদয বৃশদ্ধ পূফ সক আফদদন কযা মাদফ।      

 

৪২। অশতশযক্ত জশভ/জায়গা (যে): 
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যকফরভাে প্রশতষ্ঠাদনয নাদভ শনজস্ব বফদন স্থ্াশত নাশ সাং কদরদজ পরবাদফ অন্ততেঃদক্ষ ৩ (শতন) টি ব্যাচ যফয য়ায য 

দন্তালজনক পরাপদরয শবশতদত পূদফ সয তসাফরী পূযদণয য অশতশযক্ত যে শদদফ ন্যযনতভ ১০ (দ) াজায  শনজস্ব একাদডশভক 

জায়গা ফযাে (শযশধ বৃশদ্ধ) কযদত দফ। শনজস্ব জােগাে বফন (কভনেক্স) শনভ সাণ না নর এফং াাতার শনজস্ব না নর বকানক্রনভআ 

এভএশ নাশ সং এয জন্য অফনদন কযা মানফ না। এ ংক্রান্ত ন্যান্য তসাফরী শযফশতসত থাকনফ।  

 

৪৩। অশতশযক্ত একানডভশক ফকাঠানভা: 

(১) অশতশযক্ত যে শদদফ প্রশতষ্ঠাদনয নাদভ শনজস্ব ন্যযনতভ ১০ (দ) াজায ফগ সপৄট শডশজটার বেণী কক্ষ প্রশত ৩০ (শত্র) জননয জন্য 

শুরুনতআ প্রশত শফলনেয (গ্রুবয) জন্য ২টি বেণী ক ক্ষ প্রস্তুত থাকনত নফ  (প্রশত িারুভ ন্ততঃ ৪০০ ফগ সপৄট, ভাশিনভশডো, শিন ও 

ল্যাট/কশম্পউটায)।  

(২) উাধ্যক্ষ এয কক্ষ কশম্পউটায ও প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত (শক্ষকনদয শননে বা কযায উনমাগী/বস্প ৪০০ ফগ সপৄট)। 

(৪) শতশযিবানফ একানডশভক এরাকাে প্রাধনাগায (ওোরুভ) অনুাশতক ানয প্রশত ৫ জনন ১ টি কনয।    

  

৪৪। অশতশযক্ত বানির/অফাশকঃ  

এভএশ নাশ সং (স্দাতনকািয) বকান সয জন্য  অফাফত্র শতশযি অফাশক ব্যফস্থা কযনত নফ। মানত ছাত্র-ছাত্রী শনযািায ভনধ্য 

স্যষ্ঠুবানফ শক্ষা গ্রণ কযনত ানয। প্রাথশভকবানফ বকা স চালুয জন্য শনননাি ব্যফস্থা কযনত নফ।   

(১) বানিনর অফাশক রুভ-ছাত্রী বমৌশিক নুাত যক্ষা কযনত নফ (জনপ্রশত ৭০ ফগ সপৄট); 

(২) প্রাধন কক্ষ (ওোরুভ)-ছাত্রী নুাতঃ ১:৫; 

(৩) প্রনোজণীে ংখ্যক অরনা, বদোর ঘশড়, বেশং বটশফর- কক্ষপ্রশত-১ টি; 

(৪) বফড ও বটশফর-বচোয: জনপ্রশত-১ টি কনয;  

 

৪৫। শক্ষক  জনফরেঃ  

এভএশ নাশ সাং এয জন্য নাশ সাং কদরদজ শফএশ ইন নাশ সাং যকাদ সয াাাশ আনুাশতক াদয শক্ষক-জনফর এফাং কাঠাদভা বৃশদ্ধ 

কযদত দফ। যমভনেঃ নাশ সাং এয অশতশযক্ত একজন উাধ্যক্ষ, অধ্যাক, দমাগী অধ্যাক, কাযী অধ্যাক, শফবাগীয় প্রধান, অন্যান্য 

অশতশযক্ত শক্ষদকএফাং অন্যান্য জনফর বৃৃ্শদ্ধ কযদত দফ। শক্ষক  জনফদরয নদয নাভ, দ ংখ্যা, বফতন-বস্কর, বমাগ্যতা ও 

শবজ্ঞতা ংশিষ্ট শফশ্বশফদ্যারে/যকাশয শফশধ নুযনীে।   

 

ঞ্চভ ধ্যাে 

 

বস্পারাআনজন নাশ সং বকা স চালুয তসাফরী 

(শনজস্ব শফদলাশয়ত াাতাদরয যক্ষদে প্রদমাজয) 

 

৪৬। (ক) অনফদননয বভৌশরক শনেভাফরী, প্রশতষ্ঠান শযদ সন, শযদ সন কশভটি, প্রশতষ্ঠান নুনভাদন/ অনফদন শনস্পশিয শনেভ, 

ংযশক্ষত ৫% অন ফন্টন আতুাশদ শডনোভা বকান সয নুরু তসাফরী ও প্রশক্রো নুযণ কযনত নফ।     

 

(খ) শক্ষক  জনফদরয শফফযণী এফাং ৩০ (শে) াজায ফগ সপৄট যেদয যবৌতঅফকাঠাদভায কর কদক্ষয আয়তন শফবাজন (শফফযণী) 

স্থ্শত/প্রদকৌরীয স্বাক্ষয, তাশযখ  নাদভয ীরদভায দাশখর কযদত দফ।  

 

(গ) আদফদনকাযী প্রশতষ্ঠান আইন, শফশধ, প্রশফশধ  নীশতভারায শনদদ সনা আফশিকবাদফ যভদন চরদফ ভদভ স প্রচশরত মূল্যভাদনয নন-

জ্যযশডশয়ার িযাদম্প ঙ্গীকাযনাভা যনাটাশয াফশরদকয ভাধ্যদভ মূরকশ আদফদন দেয ানথ কাউশন্সনর জভা শদনত নফ। 
 

(ঘ) আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয অফকাঠাদভায ফাস্তফ অফস্থ্া (যেণীকক্ষ, অধ্যক্ষ  শক্ষককক্ষ, ল্যাফ ইতযাশদ) এয শস্থ্যশচে  

শবশড (এশডটিাং না কদয) দাশখর কযদত দফ (ম্ভফ দর ায়ায দয়দন্ট)।  

 

৪৭।  শক্ষক ও শক্ষাথী নুাতঃ 

(ক) শক্ষাথী ও শক্ষক নুাত তাশিক শক্ষায বক্ষনত্র ২০:১ জন (শফলেশবশিক) এফং ব্যফাশযক শক্ষায জন্য ৮:১ জন; মা কর 

বকান সয বক্ষনত্র প্রনমাজু।  

 

(খ) mve©¶wbK শফলেশবশিক bvm©-wk¶K I Kg©Pvix wb‡qvM w`‡Z n‡e| cÖ‡qvR‡b LÛKvjxb wk¶K wb‡qvM †`Iqv †h‡Z cv‡i, 

†Kvbµ‡gB এক চতুথ সাং (1/4)  †ewk খন্ডকারীন wk¶K wb‡qvM ‡`Iqv hv‡e bv| এটি কর বকান সয বক্ষনত্র প্রনমাজু নফ। 

 

(গ) শক্ষকগণনক ন্যুনতভ শফএশ আন নাশ সং এফং ংশিষ্ট বস্পারাআনজন বকান সয বাগত শনফন্ধন থাকনত নফ এফং ন্যান্য 

বমাগ্যতা ও শবজ্ঞতা কাউশন্সর কর্তসক শনধ সাশযত নফ।  
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৪৮। জশভ/জায়গা (যে): 

(ক) যকফরভাে শনজস্ব বফদন স্থ্াশত াাতার াংরগ্ন াাাশ ফা যলায যে ন্যযনতভ ৮ (আট) াজায ফগ সপদটয শনজস্ব 

একাদডশভক জায়গা ফযাে (শযশধ বৃশদ্ধ) কযদত দফ। শনজস্ব জােগাে বফন (কভনেক্স) না নর বকানক্রনভআ বস্পারাআনজন বকান সয  

জন্য অফনদন কযা মানফ না।    

(খ) ংশিষ্ট বকান সয জন্য ব্যফহৃত জােগা/ বস্প ফযানদ্দয অআনানুগ ও ার নাগাদ কাগজত্র দাশখর কযনত নফ। অনফদনন ফশণ সত স্থান 

ব্যশতত ন্য বকান স্থানন বকা স চালু কযা মানফ না এফাং পূফ সানুভশত ব্যশতনযনক এ শফধান বঙ্গ কযনর তা প্রশতষ্ঠান / বকা স ফনন্ধয কাযণ 

রূন গণ্য নফ।  

 
৪৯। একানডশভক ফকাঠানভা: 

(ক) বফন শনভ সানণয বকাড , পাোয াশব স এয শফধান শনশিত, শযনফ অআন এফং অনুাশঙ্গক শনেভাফরী নুযণ কনয শনশভ সত বফনন 

একানডশভক কাম সক্রভ শযচারনা কযনত নফ। 

 

(খ) এছাড়াও শনননাি কক্ষমূ প্রস্তুত কযনত নফঃ 

(১) শডশজটার বেণী কক্ষ প্রশত ২০ (শফ) জননয জন্য শুরুনতআ কভনক্ষ ২টি বেণী কক্ষ প্রস্তুত থাকনত  নফ (প্রশতটি কক্ষ ন্যুনতভ ৩০০ 

ফগ সপৄট, ভাশিনভশডো, শিন ও ল্যাট/কশম্পউটায)।  

(২) প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত ন্যুনতভ ২ টি ল্যাফনযটশয থাকনত নফ ;  মথা: (ক) ভশন্বত (কভন) ল্যাফ (নাশ সং ম্পশকসত) এফং 

(খ) ংশিষ্ট শফলনে শফনলাশেত ল্যাফ বস্প ৪০০ ফগ সপৄট। 

(৩) বকা স বকা -শড সননটয কক্ষ কশম্পউটায ও  প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত (শক্ষকনদয শননে বা কযায উনমাগী /বস্প ৪০০ 

ফগ সপৄট)। 

(৪) কাযী বকা স বকা-শড সননটয কক্ষ-১ টি (বস্প ৩০০ ফগ সপৄট)। 

(৫) ন্যান্য শক্ষাকগনণয দ নুমােী পৃথক পৃথক কক্ষ (বস্প ৪০০ ফর্গপৄট)। 

(৬) শডনটাশযোভ (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত/ কর শক্ষাথীনদয শননে নুষ্ঠান উনমাগী)।  

(৭) বাকক্ষ/কনপানযন্স রুভ (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত/কর্তসক্ষ, শক্ষক, কভ সকতসা, কভ সচাযীনদয শননে বা কযায উনমাগী)।  

(৮) বজনানযর শপ রুভ-১ টি (বকা স নুমােী দাপ্তশযক কাম সাফরী ম্পাদন ও নশথ ংযক্ষনণয উনমাগী বস্প ম্পন্ন)।  

(৯) শাফ যক্ষক, কুাশোয কক্ষ-১ টি (বগানীে ও অশথ সক কাম সাফরী ম্পাদন ও ংযক্ষনণয উনমাগী)। 

(১০) একানডশভক এরাকাে প্রাধনাগায (ওোরুভ) অনুাশতক ানয প্রশত ৫ জনন ১ টি কনয। ন্যুনতভ ৪ টি থাকনত নফ।    

(১১) কভন রুভ-১ টি স্যশযয (প্রনোজনীে অফাফনত্র স্যশিত)।   

(১২) রাআনেশয রুভ -১ টি; বমখানন রাআনেশযোন , রাআনেশয কাযী , শপ ােক  শনযুি থাকনফন। এখানন ারনাগাদ  াঠ্যপুস্তক 

(বস্পরাআনজন, নাশ সং, বভশডনকর, শফজ্ঞান, দ সন, ধভীে, বালা, আশতা, াশতু, ম্যাগাশজন, জান সার, দদশনক শত্রকা) প্রনোজনীে 

অফাফনত্র স্যশিত বমৌশিক বস্প থাকনত নফ। 

(১৩) বপ্রোয রুভ-১ টি। 

 

৫০। বানির/অফাশকঃ  

(ক) বফন শনভ সানণয বকাড , পাোয াশব স এয শফধান শনশিত , শযনফ অআন এফং অনুাশঙ্গক শনেভাফরী নুযণ কনয শন শভ সত বফনন 

অফাশক কাম সক্রভ শযচারনা কযনত নফ। বানিনরয দূরুত্ব একানডশভক বফননয বথনক ন্ততঃ ২০০ গনজয শতশযি নর গাড়ীয 

ব্যফস্থা থাকনত নফ।  

 

(খ) ছাত্র-ছাত্রীনদয ংখ্যা নুমােী (ব্যাচ শবশিক) প্রনোজনীে অফাফত্র পৃথক অফাশক ব্যফস্থা থাকনত নফ। শুরুনতআ কভনক্ষ 

৪০ (চশি) জননয ংকুরান (ংস্থান) কযনত নফ। মানত ছাত্র -ছাত্রী শনযািায ভনধ্য স্যষ্ঠুবানফ শক্ষা গ্রণ কযনত ানয। প্রাথশভকবানফ 

বকা স চালুয জন্য শনননাি ব্যফস্থা কযনত নফ।   

(১) জনফরঃ বানির স্যায/াউজ শকায , অো, দন প্রযী , দানযাোন, শযচ্ছন্নতা কভী, ভারশচ, ফাবুশচ স, বটশফর ফে , কুক (ভশরা) 

প্রনমাজু বক্ষনত্র প্রনোজন বভাতানফক (কানজয ধযণ শফনফচনাে মুচনরকা পুযল জনফর শননোগ কযা বমনত ানয)।  

(২) বানিনর অফাশক রুভ-ছাত্রী নুাত বমৌশিক নত নফ (শক্ষাথী প্রশত ৭০ ফগ সপৄট); 

(৩) প্রাধন কক্ষ (ওোরুভ)-ছাত্রী নুাতঃ ১:৫; 

(৪) শববাফক নক্ষাকক্ষ (ওনেটিং রুভ) এফং ম্ভফ নর বগি রুভ;  

(৫) প্রদয়াজনীয় অরনা, বদোর ঘশড়, বেশং বটশফর প্রশত কনক্ষ-১ টি; 

(৬) বফড ও বটশফর-বচোয: জনপ্রশত -১ টি; 

(৭) শযশডং রুভ, স্বাস্থু ম্মত অনুাশতক শযনয যান্নাঘয (শকনচন), বিায, ডাআশনং বটশফর, বফশন, ওোরুভ;  

(৮) আননডায বগভনয ম সাপ্ত শযভাণ ব্যফস্থা থাকনত নফ; 

(৯) বটশরশবন কক্ষ (অফাফত্র); 

(১০) ম্ভফ নর বানির কভ সচাযীনদয জন্য শনযাদ ও স্যশংখর অফান ব্যফস্থা;  
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(১১) ম্ভফ নর বখরায ভাঠ ফযাদ্দ কযা।  

 

৫১। শক্ষায অফশ্যকীে উকযণঃ 

(ক) শফলে শবশিক ত্বাশিক ও ব্যফাশযক শক্ষায জন্য শনননাি উকযণ বমভনঃ প্রনোজনীে ংখ্যক বচোয , বটশফর, বুকনরপ, ম সা ক, 

ংশিষ্ট শফলনে প্রনোজনীে যঞ্জাভাশদ , ুাঙ্গায, বস্কশরটন, শমুনরটয, ভানফনদনয প্রনোজনীে ংখ্যক াড় , ভাকসায বফাড স , াউন্ড 

শনিভ, ভাশিশভশডো, শডও শবজ্যুোর শনিভ , কশম্পউটায, আন্টাযননট স্যশফধা , শক্ষা ংশিষ্ট শচত্র , ব্যানায বািায , ফআ, বুকনরট 

আতুাশদ থাকনত নফ।  

(খ) শফনলাশেত াাতানরয ংশিষ্ট কর ল্যাফ এফং ১ টি ভশিত (কভন) ল্যাদফ প্রদয়াজনীয় উকযণাশদ ভন্বনে স্যশিত থাকনত 

নফ। 

 

৫২। শিশনকুার প্রুাশিনয অফশ্যকীে স্যনমাগ-স্যশফধাঃ 

ংশিষ্ট বকা স কাশযকুরাভ নুমােী ংশিষ্ট বস্পরাআনজন শফলনে শিশনকুার প্রুাশি ও ব্যফাশযক শক্ষায জন্য ফশ্যআ ংরগ্ন পূণ সাঙ্গ 

শফনলাশেত াাতার থাকনত নফ। বখানন শফশবন্ন শফবানগ শচশক ৎা প্রদাননয স্যশফধা ম্বশরত াাতানরয নুনভাদন ত্র ও 

ারনাগাদ রাআননন্সয কশ ংযুি কযনত নফ। াাতার  প্রশতষ্ঠান একই বফদন ফা াংরগ্ন দত দফ অথ সাৎ বস্পারাআনজন 

নাশ সং বকা স চালু কযনত চাআনর কর্তসনক্ষয শনজস্ব ংশিষ্ট শফনলাশেত াাতার ফাধ্যতামূরক।  

 

(খ) াাতানর প্রুাশিনয ভে শক্ষাথীনদয ানথ বমাগ্য শফলেশবশিক শক্ষক / আনস্ট্রািয ফশ্যআ থাকনত নফ। আনশিটিউট নত 

বানিনরয দূযত্ব বমৌশিক এফং শনযািা ও ানে াঁটায থ নত নফ। ন্যথাে রুটিন নুমােী মানফাননয স্য -ব্যফস্থা থাকনত নফ। 

শফলেটি অনফদননয ছনক স্যস্পষ্টবানফ উনিখ থাকনত নফ। 

 

৫৩। ছাে-ছােী বশতস যমাগ্যতােঃ 

(ক) ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির প্রণীত কাশযকুরাভ  বশতস নীশতভারায আদরাদক কর ম সানে ছাে-ছােী বশতস কযা 

মাদফ এফাং যকাদ সয যভয়াদ শনধ সাশযত দফ।   

 

(খ) বফযকাশয ম সানে প্রথভ ব্যাচ যফয য়ায য বার পরাপর  প্রশতষ্ঠাদনয ভান শফদফচনায় স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ, 

স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারদয়য অনুভশত াদদক্ষ শফদদী শক্ষাথী বশতস কযা মাদফ। তা ংযশক্ষত অন ব্যশতনযনক ফশষ্ট 

আদনয এক র্ততীয়াাংদয (১/৩) অশধক দত াযদফ না।  

 

৫৪। †Kvm© কাশযকুরাভঃ 

ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির আইন -২০১৬ অনুমায়ী কাউশির  অশবন্ন (ইউশনপভ স ড) কাশযকুরাভ প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

কযদফ। মা শনফ সাী কশভটিয নুনভাদন ও যকানযয প্রাশনক নুনভাদন গ্রণ কযতঃ ফাস্তফােননমাগ্য।  

 

৫৫। জনফরেঃ 

যোরাইদজন যকা সমূদয জন্য আনুাশতক াদয জনফর কাঠাদভা বৃশদ্ধ কযদত দফt 
ক্রভ. দ, াংখ্যা  যফতনক্রভ শক্ষাগত যমাগ্যাতা অশতশযক্ত যমাগ্যতা  অশবজ্ঞতা 

১ যকা স যকা-অশড সদনটয 

(অধ্যক্ষ দ ভম সাদায)  

দ-১ (যগ্রড-৪) 

শফএনএভশ দত যযশজিাড স, 

নাশ সাং/শভডয়াইপাশয যকাদ স ন্যযনতভ 

স্নাতক শডশগ্র। 

(ক) াংশিষ্ট যোরাইদজন যকাদ স শনফন্ধন 

থাকদত দফ।  

(খ) নাশ সাং শ ক্ষকতায় ১০ ফছয, প্রাশনক ৫ 

(াঁচ) ফছয  ৫ (াঁচ) ফছয শিশনকযার 

অশবজ্ঞতা। 

২ কাযী যকা স যকা-

অশড সদনটয  

দ-১ (যগ্রড-৬) 

শফএনএভশ দত যযশজিাড স, 

নাশ সাং/শভডয়াইপাশয যকাদ স ন্যযনতভ 

স্নাতক শডশগ্র। 

াংশিষ্ট শফলদয় প্রশক্ষণপ্রাপ্ত, নাশ সাং শ ক্ষকতায় 

১০ ফছয, প্রাশনক ৫ (াঁচ) ফছয  ৫ (াঁচ) 

ফছয শিশনকযার অশবজ্ঞতা। 

৩ প্রবালক, দ-২ 

(যগ্রড-৯) 

শফএনএভশ দত যযশজিাড স, 

নাশ সাং/শভডয়াইপাশয শফলদয় স্নাতক 

া  

াংশিষ্ট শফলদয় প্রশক্ষণপ্রাপ্ত  নাশ সাং 

শক্ষকতায় অশবজ্ঞ।  

৪ 

 

শিশনকযার ইনস্ট্রাক্টয-৩ 

(যগ্রড-১০) 

শফএনএভশ দত যযশজিাড স না স  

শভডয়াইপ।   
- 

৫ রাইদেযীয়ান-১ (যগ্রড-১২)  রাইদেযী াইদি শডদলাভা - 

৬ প্রধান কাযী-১ (যগ্রড-১২) যম যকান শফলদয় স্নাতদকাতয া  াংশস্নষ্ট কাদজ অশবজ্ঞতা অন্যান্য যমাগ্যতা 

ফা প্রদয়াজনীয় শক্ষাগতদমাগ্যতা।    
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৭ াউজ শকায (ভশরা)-১ 

(যগ্রড-১২) 

যম যকান শফলদয় নুযনতভ স্নাতক া  

 

৫ ফছয চাকশযয অশবজ্ঞতা, ফয় ন্যযনতভ ২৫ 

(পঁশচ) ফৎয অন্যান্য যমাগ্যতা।  

৮ শাফ যক্ষক-১ 

(যগ্রড-১২) 

ফাশণদজয স্নাতদকাতয া। আফশিকবাদফ শাফ য ক্ষযনয কাদজ দ ক্ষতা 

অন্যান্য যমাগ্যতা।  
৯ ল্যাফ যটকশনশয়ান-২ 

(যগ্রড-১২) 

এএশ াংশিষ্ট শফলদয় শডদলাভা 

(যভশডদকর যটকদনারশজি)।  

াংশিষ্ট কাদজ অশবজ্ঞ।  

১০ কশম্পউটায অাদযটয-১  

(যগ্রড-১৫) 

যম যকান শফলদয় অনুযন স্নাতক া, 

কশম্পউটায প্রশক্ষযণ শডদলাভা।   

আফশিকবাদফ দাপ্তশযক প্রদয়াজদন কশম্পউটায 

শযচারনায় দক্ষতা অন্যান্য যমাগ্যতা।  
১১ অশপ কাযী-১  (যগ্রড-

১৫) 

যম যকান শফলদয় নুযনতভ এইচএশ 

া  

- 

১২ কযাশয়ায-১ (যগ্রড-১৫) ফাশণদজয স্নাতক া   
১৩ অশপ ায়ক-২/ আয়া-২/ 

দপ্তশয/ল্যাফ এদটনদডন্ট     

(১ টি কদয)(যগ্রড-১৮) 

এএশ া অন্যান্য যমাগ্যতা আফশিকবাদফ দাপ্তশযক প্রদয়াজদন কশম্পউটায 

শযচারনায় দক্ষতা অন্যান্য যমাগ্যতা।  

১৪ গাড়ী চারক-১ (যগ্রড-১৫) ৮ভ যেণী া, বাযী রাইদি 

অন্যান্য যমাগ্যতা। 

 

১৫ দাদযায়ান-২/ তন প্রযী-২/ 

ভারী-১/শযেন্নতা কভী-২ 

(যগ্রড-২০) 

৮ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। - 

১৬ ফাবুশচ স-২ (যগ্রড-২০/যকাশয 

যগ্রদডয উদয প্রদাদনয 

যক্ষদে াকুদল্য) 

৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। অশধক যরাদকয যান্নায কাদজ অশবজ্ঞ। 

১৭ ভারচী-২ (যগ্রড-২০)  ঐ 
১৮ যটশফরফয় (ভশরা)-১/ আয়া 

(যাদির-১ , ডাইশনাং-১) 

(যগ্রড-২০) 

৫ভ যেণী া অন্যান্য যমাগ্যতা। - 

১৯ জনফর ও বফতন কাঠানভায াভঞ্জস্যতায বক্ষনত্র যকাশয শফশধভারা নুযনীে 

২০ যগি যরকচাযায, শনয়শভত শক্ষদকয একচতুথ সাাংদয (১/৪) বফশ দফ না।  
 

৫৬। যফতন বাতাশদ প্রদানেঃ 

(ক) বফযকাশয প্রশতষ্ঠানগুনরা স্ব-স্ব প্রশতষ্ঠাননয শনজস্ব বফতন কাঠানভা নুমােী বফতন-বাতাশদ প্রদান কযনফ। তনফ তা বকানক্রনভআ 

যকাশয বফতন কাঠানভায কভ নফ না। 

 

(খ) অশথ সক বরননদন স্বচ্ছতায জন্য বফতন বাতাশদ কভ সকতসা-কভ সচাযীনদযনক ব্যাংক শননফয ভাধ্যনভ শযনাধ কযনত নফ।  

 

৫৭। আদফদদনয শপ এফাং এপশডআযেঃ 

(ক) প্রশতটি বকান সয পৃথক আদফদদনয াদথ শপ ফাফদ (অদপযতদমাগ্য াশব স চাজস) ‘‘ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির’’ 

এয অনুকূদর ১ ( এক রক্ষ) টাকায ব্যাাংক ড্রাপ ট/য-অড সায  জভা শদদত দফ। পুনেঃআদফদন/পুনেঃশযদ সদনয যক্ষদে উক্ত শপ-এয 

অশতশযক্ত ৫০% াদয শযদাধ কযদত দফ।  

 

(খ) াংশিষ্ট যোরাইদজন যকাদ সয জন্য ১০ (দ) রক্ষ টাকা তপশরী ব্যাাংদক শপক্সড শডদাশজট (এপশডআয) কযদত দফ। 

 

(গ) যফযকাশয প্রশতষ্ঠাদনয শনযাতায রনক্ষু আফশিকবাদফ প্রশতটি যকাদ সয জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠাদনয নাদভ স্থ্ায়ী আভানত 

শদদফ ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশিরদক শরদয়ন (াংযক্ষণ) কদয গশেত যাখদত দফ। 

 

(ঘ) কাউশিদরয শনফ সাী কশভটিয শদ্ধান্তক্রদভ প্রতযয়ন ব্যশতত ব্যাাংদক গশেত এপশডআয নগদায়ন (বাঙ্গাদনা) ফা উদতারন কযা মাদফ না 

ভদভ স ব্যাাংক াটি সশপদকট এয কশ আদফদদনয াদথ প্রদান কযদত দফ। উক্ত এপশডআয (যচক) এয কশ আদফদদনয াদথ যুক্ত কযদত 

দফ  মূর কশ প্রশতষ্ঠাদন মথামথবাদফ াংযক্ষণ কযতেঃ প্রশতটি শযদ সদন কশভটিদক াটি সশপদকট তা প্রদ সন কযদত দফ। গশেত 

টাকায মুনাপা প্রশতষ্ঠাদনয ব্যাাংক শাদফ জভা দফ মা স্থ্ানীয় কশভটি কর্তসক অনুদভাশদত প্রশক্রয়ায় প্রশতষ্ঠাদনয উন্নয়ন খাদত ব্যয় কযা 

মাদফ।  

 

৫৮। আন াংখ্যােঃ 
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বস্পারাআনজন বকান স বশতসয বক্ষনত্র প্রশতষ্ঠাননয ভান যীক্ষা কনয  প্রশত শক্ষাফনল স (ব্যানচ) অন ংখ্যা  নুিস ২০ (শফ) এয জন্য 

প্রস্তাফ কযা মানফ।  প্রথভ ব্যাচ বফয ওোয য উি প্রশতষ্ঠাননক যফতী দুআ বথনক াঁচ ফছনযয নুভশতয বভোদ বৃশি কযা বমনত ানয। 

তদস্থনর বকান প্রশতষ্ঠান াভশেক নুনভাদনপ্রাশপ্তয শতন ফছয শতক্রভ কযায যও প্রদি তসাফরী প্রশতারন , প্রশতষ্ঠান শযচারনা , 

ফকাঠানভা এফং শক্ষায ভান উন্ন েন কযনত না াযনর শযদ সন কশভটি তাশগদ প্রদান ফা াশস্তমূরক প্রনোজনীে ব্যফস্থা গ্রনণয 

স্যাশয কযনফ।  

 

৫৯। কাউশিদরয স্বীকৃশত ফা অশধর্ভশক্তেঃ 

(ক) স্বাস্থু শক্ষা ও শযফায কল্যাণ শফবানগয াভশেক অনুদভাদনে ইসুযয ১ (এক) ভাদয  ভদধ্য াংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান স্বীকৃশত/ অশধভুশক্ত 

শপ (এযাশপশরদয়ন শপ) প্রদান কদয অশধভুশক্ত গ্রদনয জন্য কাউশিদর আদফদন কযদফ, মা প্রশত ফছয নফায়ন কযদত দফ। কাউশির 

প্রশতষ্ঠান স্বীকৃশত দেয াদথ শযচারনায শনয়ভাফরী, শক্ষাথী শনফন্ধদনয তসাশদ শরশখতবাদফ অফগত কযদফ।  

 

(খ) ফাংরানদ নাশ সং ও শভডওোআপাশয কাউশির অআন-২০১৬ (২০১৬ ানরয ৪৮ নং অআন) এফং ংশিষ্ট শফশধ, প্রশফশধ, নীশতভারা, 

কাশযকুরাভ, শিান্ত ও প্রচশরত শনেভানুমােী াংশিষ্ট যীক্ষা গ্রণ  একাদডশভক নদে প্রদান এফাং কর ম সাদয়য নাশ সাং  

শভডয়াইপাশয াংক্রান্ত কর যকাদ সয যযশজদস্ট্রন াংক্রান্ত মাফতীয় কাম সাশদ ম্পন্ন কদয যাগত শনফন্ধন প্রদান কযদফ।  

 

৬০। ফাদজট, অশডট  তদাংশিষ্ট তসাফরী: 

(ক) ফাদজট ফযােেঃ  নাশ সাং যকা স শযচারনায় ব্যয়বায ফদনয ক্ষভতায স্বদক্ষ ম সাপ্ত শযভান ফাৎশযক নথ সয াংস্থ্ান (পান্ড) 

থাকদত দফ এফাং প্রাথশভক আদফদনদেয াদথ এ াংক্রান্ত তথ্য প্রভাণাশদ য কযদত দফ। 

 

(খ) অশডটেঃ প্রাথশভক আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান কর্তসদক্ষয মূর প্রশতষ্ঠান/ পূদফ সয প্রশতষ্ঠানটি যকাশয  নীশতভারা অনুমায়ী 

যযশজিাড স অশডট পাভ স দ্বাযা প্রশত আশথ সক ফৎদযয অশডট কদয অশডট শযদাট স কাউশিদর  জভা শদনত নফ।  

 

(গ) আয়কয  মূল্য াংদমাজন কযেঃ প্রাথশভক আদফদদনয াদথ প্রস্তাশফত প্রশতষ্ঠান কর্তসদক্ষয মূর প্রশতষ্ঠান/  পূদফ সয প্রশতষ্ঠানটি যকাশয  

নীশতভারা অনুমায়ী ট্যাক্স  বযাট প্রদাদনয প্রভাণ ে দাশখর কযদত দফ  (প্রনমাজু বক্ষনত্র)। যফতীদত প্রশতষ্ঠান  অনুদভাদদনয য এটি 

মথামথবাদফ প্রশতারন কযদত দফ। 

 

(ঘ) প্রশতটি নাশ সাং শক্ষা প্রশতষ্ঠান ফাশল সক প্রশতদফদন প্রস্তুত কদয গব সশনাং ফশডয অনুদভাদনক্রদভ ফই আকাদয প্রকা পূফ সক কাউশিদর 

দাশখর কযদত দফ।    

 

লষ্ট ধ্যাে 
 

অফশ্যকীেবানফ ারনীে ন্যান্য তসাফরী 

(কর যকাদ সয জন্য প্রদমাজয)  
 

৬১। †Kvm©  মূল্যােন, ম সানরাচনা, কাযণ দ সাননা ও নুনভাদন স্থশগত/ফাশতর/পুনঃনুনভাদনঃ 

(ক) ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির আইন অনুমায়ী নাশ সাং  ও দমাগী শক্ষায ফাস্তফায়ন, গুনগতভান শনশিতকযণ  

াশফ সক ম সাদরাচনাে মূল্যায়ন কযা যফ।  

 

(খ) ব্যফাশযক প্রশক্ষণ মানত শনেশভত ে এফং প্রশতটি শক্ষাথী বমন াাতানর শনেশভতবানফ ংগ্রননয ভাধ্যনভ ব্যফাশযক শফলে 

ম্পনকস নুীরন কযনত ানয, এ শফলেনে শযদ সন কশভটি/ কাউশন্সর প্রশত ফৎনয কভনক্ষ একফায প্রশতষ্ঠান শযদ সন কযনফ। এ 

ব্যাানয শযদ সন কশভটি/কাউশন্সর বকান ধযনণয ত্রুটি প্রভাণ বনর প্রাশনক ব্যফস্থা গ্রনণয জন্য ভন্ত্রণারেনক স্যাশয, ভন্ত্রণারে 

শফলেটি যীক্ষা-শনযীক্ষায ভাধ্যনভ নুনভাদন স্থশগত/ফাশতর/পুনঃনুনভাদন বম বকান ব্যফস্থা গ্রণ কযনত াযনফ। পূফ সানুনভাশদত বকা স 

শযচারনায বক্ষনত্র বকান শবনমাগ/ ভাভরা চরভান থাকনর অন বৃশি/ নতুন বকা স নুনভাদন বদো মানফ না। 

 

৬২। ভান ম সদফক্ষণ / যকায়াশরটি এুস্যনযন্স/এশক্রশডনটন:  

(ক) ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির আইন অনুমায়ী কাউশির প্রশতষ্ঠানমূদয শক্ষাকাম সক্রদভয ভান শনশিতকযণ 

(যকায়াশরটি এুাসুদযি)  এয রনক্ষু শযদ সন কশভটি গঠন কযদত াযদফ। কাউশির এযাশক্রশডদটন  শপ আদযা কযদত াযদফ মা 

ভাননান্নেন, শযদ সন াংক্রান্ত  অন্যান্য খযদচয জন্য ব্যয় কযা দফ। শপ শনধ সাযণ  ব্যয় শনধ সাযদণয জন্য কাউশিদরয শনফ সাী কশভটিয 

শদ্ধান্ত গ্রণদমাগ্য ফদর শফদফশচত দফ।  

 

(খ) এুশক্রশডনটন গাআড রাআনন ফশণ সত তসাফরী শুরু বথনকআ নুযণ এফং নুনভাদন যফতীনত প্রশতষ্ঠান এুশক্রশডনটননয ব্যফস্থা 

কযনত নফ। প্রশতষ্ঠান কর্তসক্ষ গুনগত ভান উন্নেন ও যক্ষায কাম সক্রভ ধাযাফাশকবানফ ব্যত যানখনফ।   
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(গ) শফদ্যভান নাশ সাং প্রশতষ্ঠান মথামথবাদফ শযচাশরত য়ায জন্য শিতীে ফনল স শযদ সনন প্রতীেভান অদক্ষাকৃত বার ভাদনয 

প্রশতষ্ঠানদক দুই/ শতন ফছদযয জন্য এফাং দূফ সর ভাদনয প্রশতষ্ঠানদক তসাফরী ারন াদদক্ষ তদস্থনর এক ফছদযয জন্য াভশেক 

অনুদভাদদনয যভয়াদ বৃশদ্ধ কযা যমদত াদয। কর বকান স বশতস প্রশক্রোে  এফং শডনোভা বকান সয চূড়ান্ত যীক্ষাে অফিই কাউশিদরয 

প্রশতশনশধ যাখদত দফ । এ নীশতভারায অনরানক বকান শকছু অাভঞ্জস্যপূণ স শযরশক্ষত দর প্রশতষ্ঠান  শক্ষায গুনগত ভান যক্ষায় 

কাউশিবরয স্যাশযক্রনভ ভন্ত্রণারয় প্রদয়াজনীয় শনদদ স/ ব্যফস্থা গ্রণ কযদত াযদফ।  

 

৬৩। প্রতিষ্ঠানের োমকরণ/ একই স্থানে একাতিক বকা স/ একাতিক প্রতিষ্ঠাে চালুর প্রতিয়াাঃ 

(ক) ইনিামনধ্য বয ব বজায় জেংখ্যা  আয়িনের তুোয় অবস্থােগি তিনক অতিক ংখ্যক োত সং তলক্ষা প্রতিষ্ঠাে অনুনমািে 

প্রিাে করা নয়নছ, ব ব স্থানে েতুে প্রতিষ্ঠাে স্থাপনে অনুৎাতি করা নব। ব বক্ষনে তবদ্যমাে প্রতিষ্ঠােগুনার পতরতি  গুণগি মাে 

উন্নয়ে করা নব।  

 

(খ) বযনতু একই লনর/স্থানে পালাপাতল একাতিক বকাে প্রতিষ্ঠাে স্থাপনের আনবিে করা যানব ো, প্রস্তাতবি প্রতিষ্ঠাে অবশ্যই বযৌতক্তক 

দূরবে স্থাপে করনি নব। বনতু আনবিনের ানে প্রস্তাতবি প্রতিষ্ঠাে স্থাপনের অবস্থাে ম্পতকসি তবস্তাতরি তববরণী, বযৌতক্তকিা 

চারতিনক অন্তিাঃ এক তকনাতমটার দূরনে অবতস্থি বিরনণর তলক্ষা প্রতিষ্ঠানের বণ সো বপল করনি নব। শযদ সন কতমটি দুরনের 

তবয়টি প্রতিনবিনে উনেখ করনবে এবং অনুনমািেকাতর ভায় তবয়টি পয সানাচোনন্ত অনুনমািে/অেঅনুনমািনের তদ্ধান্ত গ্রণ করনবে।    

 

(গ) একই ব্যতক্ত/ংস্থা তেনজ বা অন্য কার দ্বারা একই লর/স্থানে একাতিক োত সং তলক্ষা প্রতিষ্ঠাে স্থাপনের আনবিে করনি পারনবে 

ো। প্রস্তাতবি প্রতিষ্ঠাে তেজস্ব াপািা ংগ্ন ন  তবয়টি পয সাবাচো পূব সক তদ্ধান্ত বেয়া বযনি পানর।  

 

(ঘ) প্রস্তাতবি প্রতিষ্ঠানের োমকরনণর বক্ষনে আনবিেকাতর ব্যতিি অপর বকাে ব্যতক্তর োম/মােগরী/বজা/উপনজা/জািীয়/ 

আন্তজসাতিক োম ব্যবানরর বক্ষনে ঐ ংস্থা/ব্যতক্তর অোপতি বা ছাড়পে িাতখ করনি নব। এ ছাড়া কাউতিনর স্বীকৃি বকাে োত সং 

তলক্ষা প্রতিষ্ঠানের োনমর ানে তম বরনখ েতুে বকাে প্রতিষ্ঠানের োমকরণ করা যানব ো।    

 

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের োনমর বক্ষনে অপর বকাে ব্যতক্তর োম ব্যবার করনি চাইন ঐ প্রতিষ্ঠানে িাঁর োনম িতব (ফান্ড) কনর বযৌতক্তক 

পতরমাণ অে স (টাকা) অনুিাে তননব গতিি (এফতডআর) রাখনি নব। এ অে স উনিাে ো কনর বকবমাে মুোফার অংল প্রতিষ্ঠানে 

অধ্যয়েরি িতরদ্র  বমিাতব তলক্ষােী বাত সক বৃতি এবং কম সচারীনির াানের বক্ষনে উচ্চ পয সানয়র কতমটির মাধ্যনম ব্যবার করা যানব। 

যার তাব যোযেভানব প্রতিষ্ঠানে ংরক্ষণ করনি নব এবং প্রতিবার পতরিল সে কতমটিনক িা প্রিল সে করনি নব।       

(চ) ববরকাতর পয সানয় বয ইেতিটিউনট তডনলামা োত সং বকা স অনুনমািে বিয়া নয়নছ ব ইেতিটিউট তলক্ষক, জেব  অবকাঠানমা 

বৃতদ্ধ পূব সক েীতিমাার ংতিষ্ট অনুনিনি বতণ সি লিস পাে ানপনক্ষ ইেতিটিউটনক কননজ উন্নীি করার নক্ষে তডনলামা বকান সর 

পালাপাতল স্দািক  স্দািনকাির পয সানয়র বকা স চালুর আনবিে করনি পারনব। স্বাস্থে তলক্ষা  পতরবার কল্যাণ তবভানগর অনুনমািে 

প্রাতির পর অবশ্যই পাবতক তবশ্বতবদ্যায়/কাউতিবর অতিভুতক্ত/স্বীকৃতি (প্রনযাজে বক্ষনে তবশ্বতবদ্যায় মঞ্জুরী কতমলনের অনুনমািে) 

ানপনক্ষ বকা স চালু করনি নব। এ বক্ষনে রকার  তবশ্বতবদ্যায় উভয় অনুনমািনের পর তলক্ষােী ভতিসর পিনক্ষপ গ্রণ করনি নব, 

িা ো ন স্বীকৃতি  তলক্ষােী তেবন্ধনের কায সম্পন্ন করা যানব ো।     

 

৬৪। যকাদ সয মূল্যায়নেঃ 

(ক) বফযকাশয ম সাদয় উন্নতভাদনয নাশ সাং শক্ষা কাম সক্রভ শযচারনায মূল্যায়ন  গদফলণা কযা। গ্রণদমাগ্য গদফলণাে স্বাস্থ্য 

ভন্ত্রণারয়, কাউশির  াংশিষ্ট কর াংস্থ্ায় যপ্রযণ কযা, যমন উক্ত গদফলণা যদ  জাশতয ভঙ্গদর প্রদয়াগ কযা মায়।  

 

(খ) বফযকাশয নাশ সাং শক্ষা কম সক্রদভয ভাদনান্নয়দনয জন্য কর জাতীয় নাশ সাং শক্ষা কাম সক্রভ  (যমভন-প্রশক্ষণ/কভ সারা, যশভনায, 

শদম্পাশজয়াভ, শক্ষা পয ইতযাশদ) ম সাপ্ত শযভাদন উদেযাক্তা প্রশতষ্ঠানদক আদয়াজন  ফাস্তফায়ন শনশিত কযদত দফ। 

 

৬৫। যকাশয াাতারমূ শনজস্ব ক্ষভতাে যকাশয প্রশতষ্ঠাননয াাাশ ম্ভফ নর বফযকাশয প্রশতষ্ঠাননয ছাত্র -ছাত্রীনদয 

ব্যফাশযক শক্ষা (শিশনকুার প্রুাশি) এফং আন্টাণ সীনয স্যনমাগ-স্যশফধা প্রদান কযনফ।  

 

৬৬। স্বাস্থে তলক্ষা  পতরবার কল্যাণ তবভাগ, স্বাস্থে  পতরবার কল্যাণ মন্ত্রণানয়র অনুমতি এবং তবএেএমতর স্বীকৃতি ব্যতিনরনক 

বকােিনমই তলক্ষা কায সিম চালু করা যানব ো।  

 

৬৭। লিসভবের কারনণ ব্যবস্থা গ্রণাঃ 

(ক) আনবিনে অিে  তবভ্রাতন্তকর িথ্য প্রিাে করন  এবং িার বকাে প্রমাণ পায়া বগন উক্ত প্রতিষ্ঠাে কর্তসপক্ষ/ ব্যতক্তর অন্য বকাে 

আনবিে পরবিী ২ (দুই) বছনরর মনধ্য গ্রণনযাগ্য নব ো; এমতেক িার তবরুনদ্ধ আইোনুগ ব্যবস্থো গ্রণ করা নব।  

 

(খ) উতেতখি েীতিমাা পাতি ো ন কাউতি বয বকাে ময় প্রতিষ্ঠাে/বকা স বনন্ধর জন্য 3০ (তেল) তিনের ময় তিনয় কারণ 

িল সানোর বোটিল প্রিাে করনব। েীতিমাা বতর্ভ সক্ত/লিস ভে কম সকান্ড চমাে োকন বা তবয়টি তেষ্পতি ো ন বা অতেস্পন্ন োকন 

কাউতি বতণ সি বকান স পরবিী তলক্ষাবন স (ব্যাচ) ভতিস স্থতগি/প্রতিষ্ঠাে বনন্ধর ব্যবস্থা গ্রে করনি পারনব। উক্ত আনিনলর তবরুনদ্ধ পরবিী 
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৩০ (তেল) তিনের মনধ্য তচব, স্বাস্থে তলক্ষা  পতরবার কল্যাণ তবভাগ, স্বাস্থে  পতরবার কল্যাণ মন্ত্রণানয়র তেকট আপী িনয়র কতরনি 

পাতরনব। আপী কর্তসপক্ষ নব সাচ্চ ৯০ (েব্বই) তিনের মনধ্য আপী তেস্পতি করনবে, আপী কর্তসপনক্ষর তদ্ধান্ত চূড়ান্ত বন গণ্য নব।  

 

(গ) প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি (অতির্ভতক্ত) বা েতিমাার লিসভে বা অনুরূপ বকাে আনিল অমানন্যর বক্ষনে প্রচতি তবতিতবিাে এবং 

কাউতিনর আইে  তবতি অনুযায়ী জতরমাো বা লাতস্তমূক ব্যবস্থা গ্রণ করা নব।    

 

৬৮। বাংানিল রকানরর পনক্ষ স্বাস্থে তলক্ষা  পতরবার কল্যাণ তবভাগ বয বকাে ময় প্রনয়াজনে এ েীতিমাা পতরবিসে, পতরবি সে  

ংনলািে করনি পারনব।  

 ৬৯। G bxwZgvjv জাশযয তাশযখ n‡Z Kvh©Ki n‡e|  

 

 
(আযাত জাভান) 

উশচফ 

বপান: ৯৫৪৫৭৬৮  

 

স্মাযক নং-স্বাশকশফ/নাশ সং শক্ষা/২০২০-      তাশযখ: 

 

দে ফগশত ও কাম সম্পাদদনয জন্য নুশরশ বপ্রশযত নরাঃ 

১। শচফ, ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাগ/ কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাগ, শক্ষা ভন্ত্রণারে, ফাংরানদ শচফারে, ঢাকা।  

২। বচোযম্যান, শফশ্বশফদ্যারে ভঞ্জুযী কশভন, বনযফাংরা নগয, ঢাকা।  

৩। অশতশযক্ত শচফ (নাশ সাং  শভডয়াইপাশয), স্বাস্থ্য যফা শফবাগ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়। 

৪। ভাশযচারক, স্বাস্থু শধদপ্তয/নাশ সং ও শভডওোআপাশয শধদপ্তয।  

৫। কনরজ শযদ সক, ঢাকা/যাজাী/চট্টগ্রাভ/াজারার শফজ্ঞান  প্রযুশক্ত শফশ্বশফদ্যারয়/ইউশনবাশ সটি অফ প্রদপনার।  

৬। ডীন, পুাকাশি ফ বভশডশন, ঢাকা/যাজাী/চট্টগ্রাভ/াজারার শফজ্ঞান  প্রযুশক্ত শফশ্বশফদ্যারয়/ইউশনবাশ সটি অফ প্রদপনার।  

৭। যুগ্মশচফ (শচশ/ নাশ সাং শক্ষা), স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়।  

৮। শযচারক (শচশজ), স্বাস্থ্য অশধদপ্তয, ভাখারী, ঢাকা। 

৯। উশযচারক, ফাংরানদ যকাযী মূদ্রণারে/ ফাংরানদ পযভ ও প্রকানা শপ, বতজগাঁও, ঢাকা (নীশতভারাটি জরুযী শবশিনত 

ফাংরানদ বগনজনটয শতশযি ংখ্যাে মূদ্রণ ও প্রকানয নুনযাধ কযা নরা) । 

১০। ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয় একান্ত শচফ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (ভন্ত্রী ভদাদদয়য দয় অফগশতয জন্য)।  

১১। ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী ভদাদদয় একান্ত শচফ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (ভন্ত্রী ভদাদদয়য দয় অফগশতয জন্য)। 

১২। শচফ ভদাদদয়য একান্ত শচফ, স্বাস্থ্য যফা শফবাগ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (শচফ ভদাদদয়য দয় অফগশতয জন্য) 

১৩। শচফ ভদাদদয়য একান্ত শচফ, স্বাস্থ্য শক্ষা  শযফায কল্যাণ শফবাগ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (শচফ ভদাদদয়য দয় 

অফগশতয জন্য)।  

১৪। উশযচারক (শক্ষা), নাশ সাং  শভডয়াইপাশয অশধদপ্তয, যদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।  

১৫। শদিভ এনাশরি, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (নীশতভারাটি এ ভন্ত্রণারদয়য দয়ফ াইদড প্রকাদয অনুদযাধ)।  

১৬। শশনয়য কাযী শচফ (নাশ সাং  যফা-১),স্বাস্থ্য যফা শফবাগ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয়। 

১৭। যযশজস্ট্রায, ফাাংরাদদ নাশ সাং  শভডয়াইপাশয কাউশির, শফজয়নগয, ঢাকা (নীশতভারাটি দয়ফ াইদড প্রকা  ফাস্তফায়দন 

াশফ সক দমাগীতা প্রদাদনয অনুদযাধ)। 

১৮। অশতশযক্ত শচফ ভদাদদয়য ব্যশক্তগত কভ সকতসা (শচশ), স্বাস্থ্যদফা শফবাগ, স্বাস্থ্য  শযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় (অশতশযক্ত শচফ 

ভদাদদয়য দয় অফগশতয জন্য)। 

১৯। অধ্যক্ষ, নাশ সাং কদরজ (কর যকাশয/যফযকাশয), .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  

২০। অধ্যক্ষ, নাশ সাং ইনশিটিউট (কর যকাশয/যফযকাশয),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

২১। জনাফ/ যফগভ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

(আযাত জাভান) 

উশচফ 

 


