
 

নির্দ েশিাবলী 

   

বিষয়: ২০১৮-২০১৯ অর্ থিছরেে জন্য (১) সেকারেে অসামবেক খারেে ১১ হরে ২০ গ্রেরে কম থেে সেকাবে  

এিং োবিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাবসে সংস্থায় কম থেে কম থচােীে সন্তানরেে ‘বশক্ষাবৃবত্ত’/ ‘বশক্ষাসহায়ো’, (২) 

সেকাবে ও োবিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাবসে সংস্থাে সকি গ্রেরেে অক্ষম, অিসেপ্রাপ্ত ও মৃে কম থচােীে 

সন্তানরেে ‘বশক্ষাবৃবত্ত’ে েেখাস্ত অনিাইরন োবখরিে শর্েসমূহ/ নির্দ েশিাসমূহ: 

 

1.  সেকারেে অসামবেক খারেে ১১ হরে ২০ গ্রেরে কম থেে (োক, োে ও দূোিাপনী, িাংিারেশ গ্রেিওরয়, বিবজবি ও িাংিারেশ পুবিশ 

বিভারে বনযুক্ত কম থচােীেণ ব্যেীে) এিং োবিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাবসে সংস্থায় কম থেে (১১ হরে ২০ গ্রেে) কম েচারীর ৬ষ্ঠ গ্রেবণ গ্রর্রক 

সরি থাচ্চ পর্ থারয় অধ্যয়নেে অনবিক ২ (দুই) সন্তারনে জন্য ‘বশক্ষাবৃবত্ত’/ ‘বশক্ষাসহায়ো’ প্রোন কো হয়; 

2.  ঢাকা মহািগরীর্র্ কম েরর্ কম েচারীর্দর ক্ষক্ষর্ে ঢাকা মহািগর ও অন্য নবভার্গর কম েচারীর্দর ক্ষক্ষর্ে নিজ নিজ নবভাগীয় কার্ োলর্য় 

অিলাইর্ি আর্বদি করর্র্ হর্ব; 

3.  স্বামী/স্ত্রী উভয়ই সরকানর চাকনরর্র্ কম েরর্ হর্ল ক্ষকবল একজিই সন্তাির্দর ‘নশক্ষাবৃনি’/ ‘নশক্ষাসহায়র্া’ লার্ভর জন্য আর্বদি করর্র্ 

পারর্বি; 

4.  চাকনররর্, অনিয়নমর্ এবং নববানহর্ এরুপ ছাে/ ছােীগণ এ ‘নশক্ষাবৃনি’/ ‘নশক্ষাসহায়র্া’ লার্ভর ক্ষর্াগ্য িি; 

5.  আরিেন ফেরমে প্রবেটি কিাম র্র্ার্র্ভারি পূেণ করে ছাত্র/ ছাত্রী নবগর্ বাৎসনরক/ ক্ষবার্ ে/ ক্ষসনমস্টার/ টাম ে ফাইিাল ক্ষর্ পরীক্ষায় পাস 

কর্রর্ছ র্ার মূল মাকেশীট এর ফর্টাকনপ ১ম ক্ষেনণর ক্ষগর্জর্টর্ অনফসার কর্তেক/ নশক্ষা প্রনর্ষ্ঠার্ির দানয়ত্বপ্রাপ্ত নশক্ষক কর্তেক সর্যানয়র্ 

কর্র স্ক্যাি কনপ আর্বদিপর্ের সার্ে সংযুক্ত করর্র্ হর্ব; 

6.  ১১-২০ ক্ষের্র্ কম েরর্ সরকানর এিং োবিকাভুক্ত স্বায়ত্তশাবসে সংস্থায় কম থেে কম েচারীর সন্তাির্দর ‘নশক্ষাবৃনি’/ ‘নশক্ষাসহায়র্া’ পাওয়ার 

জন্য নবদ্যালয়, মহানবদ্যালয় ও নবশ্বনবদ্যালর্য় অধ্যয়িরর্ ছাে/ ছােীর্ক পূব েবর্ী বাৎসনরক / ক্ষবার্ ে/ ক্ষসনমস্টার/ টাম ে ফাইিাল পরীক্ষায় 

প্রর্র্যক নবষর্য় উিীণ ে হর্য় নিম্নবনণ ের্ নজনপএ/ নসনজনপএ অজেি করর্র্ হর্ব: 

               ক্ষেনণ ‘নশক্ষাবৃনি’ পাওয়ার ক্ষর্াগ্যর্া ‘নশক্ষাসহায়র্া’ পাওয়ার ক্ষর্াগ্যর্া 

মাধ্যনমক (৬ষ্ঠ-১০ম ক্ষেনণ) নজনপএ  ৫ অেবা গর্ে ৮০% িম্বর  নজনপএ ৩ অেবা গর্ে ৫০% িম্বর  

উচ্চ মাধ্যনমক (একাদশ- দ্বাদশ)                      ঐ                          ঐ 

উচ্চনশক্ষা (স্নার্ক- স্নার্র্কাির) নসনজনপএ ৩.৫ হর্র্ ৪ নূন্যর্ম নসনজনপএ ২.৫ 

7.  সরকানর ও র্ানলকাভুক্ত স্বায়িশানসর্ সংস্থার সকল ক্ষের্র্র অক্ষম/ অবসরপ্রাপ্ত/ মৃর্ কম েচারীর্দর সন্তাির্দর ‘নশক্ষাবৃনি’ পাওয়ার জন্য 

নবদ্যালয়, মহানবদ্যালয় ও নবশ্বনবদ্যালর্য় অধ্যয়িরর্ ছাে/ ছােীর্ক পূব েবর্ী বাৎসনরক/ ক্ষবার্ ে/ ক্ষসনমস্টার/ টাম ে ফাইিাল পরীক্ষায় প্রর্র্যক 

নবষর্য় উিীণ ে হর্য় নিম্নবনণ ের্ নজনপএ/ নসনজনপএ অজেি করর্র্ হর্ব: 
 

               ক্ষেনণ ‘নশক্ষাবৃনি’ পাওয়ার ক্ষর্াগ্যর্া 

মাধ্যনমক (িবম – দশম ক্ষেনণ) নজনপএ ৩ অেবা গর্ে ৫০% িম্বর  

উচ্চ মাধ্যনমক (একাদশ- দ্বাদশ)                           ঐ 

উচ্চনশক্ষা (স্নার্ক- স্নার্র্কাত্র্র) নূন্যর্ম নসনজনপএ ২.৫ 
 

8.  

 

অসম্পূণ ে আর্বদি নবর্বচিা করা হর্ব িা। অিলাইর্ি আর্বদি দানির্লর ক্ষক্ষর্ে ক্ষর্ ক্ষকাি সহায়র্ার জন্য কম েচারীগণ ক্ষর্ নবভার্গ কম েরর্ 

আর্ছি/ নছর্লি ক্ষসই নবভার্গর নিম্নবনণ ের্ কম েকর্ো/ কম েচারীর সার্ে ক্ষর্াগার্র্াগ করুি: 

নবভাগ কম েকর্ো/ কম েচারীর িাম ও পদবী ক্ষমাবাইল ক্ষফাি িম্বর 

 

 

ঢাকা মহািগর 

জিাব ক্ষমাোঃ আজমল ক্ষহার্সি, উপপনরচালক (উন্নয়ি), ঢাকা ০২-৯৩৪৬৮৪৫ 

জিাব ক্ষমাোঃ িানসর উদ্দীি, সহকারী পনরচালক (কম েসূচী), ঢাকা ০১৭১২৬০২৯৫৫ 

জিাব ক্ষমাোঃ আবু হাসাি, গর্বষণা কম েকর্ো, ঢাকা ০১৯২০৮২২৯৩৬ 

জিাব নবল্লাল নময়া, সহকারী ক্ষপ্রাোমার, ঢাকা ০১৬৮২৫৭৫৯১২ 

জিাবা নলজা আির্ার, অনফস সহকারী কাম কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক, নবভাগীয় কার্ োলয়, 

ঢাকা 

০১৯২৪৮৭৬৯৬২ 

 

ঢাকা নবভাগ 

জিাবা র্াহনমিা মাহমুদ, উপপনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, ঢাকা ০২-৯৩৩১৭১৬ 

জিাবা সুমাইয়া সায়মা, সহকারী ক্ষপ্রাোমার, নবভাগীয় কার্ োলয়, ঢাকা ০২-৯৩৫৮৯৯৫ 

জিাব ক্ষমা: জনসম উনদ্দি, কনিউটার অপার্রটর, নবভাগীয় কার্ োলয়, ঢাকা ০১৭৬৪০৪৯৪৩৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

চট্টোম নবভাগ 

 

জিাবা ক্ষবগম শারমীি আক্তার, উপপনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, চট্টোম 

 

০৩১-৭২৪৩৫১ 

জিাবা ফাহনমদা শানহি, সহকারী পনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, চট্টোম ০৩১-৭২৫৫৯৫ 

জিাব ইমারর্ ক্ষহার্সি, কনিউটার অপার্রটর, নবভাগীয় কার্ োলয়, চট্টোম  ০১৯১৮৪৩৯৫৮৯ 

রাজশাহী 

নবভাগ 

জিাব ক্ষমাোঃ আর্িায়ার র্াইদ, উপপনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, রাজশাহী ০৭২১-৭৭৪০১৫ 

জিাব ক্ষমাোঃ ক্ষসার্হল রািা, সহকারী ক্ষপ্রাোমার, নবভাগীয় কার্ োলয়, রাজশাহী ০১৭৩৬৪৫৪৬০৮ 

জিাব ক্ষমাোঃ মাহফুজ নময়া, অনফস সহকারী কাম কনিউটার মুদ্রাক্ষনরক, নবভাগীয় 

কার্ োলয়, রাজশাহী 

০১৯১৬৮৭৪৭১৯ 

বনরশাল নবভাগ জিাব ক্ষমাোঃ ক্ষসাহরাব ক্ষহার্সি, উপপনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, বনরশাল ০৪৩১-৬৪৫৭৩ 

জিাব ক্ষমা: িাি জাহাি আলী, কনিউটার অপার্রটর, নবভাগীয় কার্ োলয়, বনরশাল ০১৭৭৮১০৫৮৮৮ 

জিাব ক্ষমা: নজএম ফারুক আহর্েদ, অনফস সহকারী, নবভাগীয় কার্ োলয়, বনরশাল ০১৭১১৮৩৬২৬০ 

খুলিা নবভাগ জিাব মু: নবল্লাল ক্ষহার্সি িাি, উপপনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, খুলিা ০৪১৭৬১৯৬৬ 

জিাব ক্ষমা: ক্ষরজাউর রহমাি, নহসাবরক্ষণ কম েকর্ো, নবভাগীয় কার্ োলয়, খুলিা ০১৭১৫০৭৫০৬৯ 

জিাবা মনিরা িাতুি, অনফস সহকারী, নবভাগীয় কার্ োলয়, খুলিা ০১৭২০৯০২৬৬৮ 

রংপুর নবভাগ জিাব ক্ষমাোঃ ইব্রানহম িাি, উপপনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, রংপুর ০৫২১৫৫৭৫২ 

জিাব ক্ষমাোঃ শনরফুল হক প্রধাি, সহকারী ক্ষপ্রাোমার, নবভাগীয় কার্ োলয়, রংপুর ০১৭২২৩৭৬৩৬৬ 

জিাব আবদুস সামাদ, কনিউটার অপার্রটর, নবভাগীয় কার্ োলয়, রংপুর ০১৭৫৭৫২২৮৯০ 

নসর্লট নবভাগ জিাব ক্ষশি কামরুল হাসাি, উপপনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, নসর্লট ০৮২১৮৪০৭৩৭ 

জিাব সসয়দ নরয়াজুল ইসলাম, সহকারী পনরচালক, নবভাগীয় কার্ োলয়, নসর্লট ০১৯২৪০৩৬৫২৪ 

জিাব আলমগীর, উচ্চমাি সহকারী, নবভাগীয় কার্ োলয়, নসর্লট ০১৯১৩৮৭৩০৭৭ 

ময়মিনসংহ 

নবভাগ 

জিাব ক্ষমা: হাসানুজ্জামাি, নহসাবরক্ষক, নবভাগীয় কার্ োলয়, ময়মিনসংহ ০১৭৩৩৬৩৪৮৮৮ 

জিাব আব্দুল আউয়াল, উচ্চমাি সহকারী, নবভাগীয় কার্ োলয়, ময়মিনসংহ ০১৭৩৯০৬৯৯০০ 

                                                               

 

 
 

 

                                                                                                                


