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শর্তসমূহ  :  

 

(১)  শশক্ষক কর্ তচারীদের বের্ন-ভার্াশে ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত শেষয়াশে বেসরকাশর শশক্ষা প্রশর্ষ্ঠাদনর (স্কুল ও কদলজ) জনেল 

কাঠাদর্া ও এর্শিও নীশর্র্ালা-২০২১ অনুযায়ী কায তকর হদে।  

 

(2)সংশিষ্ট প্রশর্ষ্ঠাদনর শশক্ষক/কর্ তচারীদের বযাগ্যর্া/অশভজ্ঞর্া শনদয়াগকালীন শেশি-শেিান ও সংশিষ্ট িশরিত্র বর্ার্াদেক 

প্রদযাজয হদে;  

 

(৩) শশক্ষক শনেন্ধন চালু হওয়ার পূদে ত শেশিসম্মর্ভাদে শনদয়াগপ্রাপ্ত শশক্ষক ও কর্ তচারীগণ এর্শিওভুশির সুদযাগ িাদেন। 

িরের্ীদর্ শনদয়াগপ্রাপ্ত শশক্ষকদের এর্শিওভুশির জন্য অেশ্যই শনেন্ধন সনে প্রদযাজয হদে;  

 

(৪) এর্শিওভুশির জন্য শেদেশচর্ হওয়া প্রশর্ষ্ঠান নীশর্র্ালা অনুযায়ী কাম্য বযাগ্যর্া েজায় রাখদর্ ব্যর্ ত হদল, বস প্রশর্ষ্ঠাদনর 

এর্শিও স্থশগর্ করা হদে। িরের্ীদর্ কাম্য বযাগ্যর্া অজতন করদল স্থশগর্ এর্শিও অেমুি করার শেষয়টি শেদেচনা করা হদে; 

 

(৫) বয সকল র্থ্যাশে শভশি কদর শশক্ষা প্রশর্ষ্ঠান এর্শিওভুি করা হদয়দে, র্ার বকাদনাটি ভুল ো শর্থ্যা প্রর্াশণর্ হদল এর্শিও 

োশর্লসহ র্থ্য সরেরাহকারী প্রশর্ষ্ঠাদনর সংশিষ্টদের শেরুদে আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহণ করা হদে।  

 

(৬)  শশক্ষা প্রশর্ষ্ঠান এর্শিওভুশির এ আদেশ, জাশরর র্াশরখ বর্দক কায তকর হদে ।  

 

 

 

                  

রাষ্ট্রিশর্র আদেশক্রদর্, 

 

 

                                                                                                                                      

০৬-০৭-২০২২ 

(স োনো মনন চোকমো) 

উপ নচব 

 স োন: ৯৫৪০৫১৭ 

 ই-মমইল: ds.mpo@moedu.gov.bd   

মহোপনিচোলক 

মোধ্যনমক ও উচ্চ নিক্ষো অনিদপ্তি 

নিক্ষো ভবন, ঢোকো। 

 

নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০৫.২০২১.১৫৮ তোনিখ: 
     ২২ আষোঢ়, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ 

       ০৬ জুলোই, ২০২২ নিষ্টোব্দ 

 

সেয় অেগশর্/কায তাদর্ ত বপ্ররণ করা হদলা  (দজযষ্ঠর্ার ক্রর্ানুসাদর নয়): 

 

১. র্শিিশরষে সশচে, র্শিিশরষে শেভাগ/ প্রিানর্িীর মুখ্যসশচে, প্রিানর্িীর কায তালয়, বর্জগাঁও, ঢাকা। 

২. শসশনয়র সশচে, জনপ্রশাসন র্িণালয়, োংলাদেশ সশচোলয়, ঢাকা। 

৩. শসশনয়র সশচে, অর্ ত শেভাগ, অর্ ত র্িণালয়, োংলাদেশ সশচোলয়, ঢাকা। 
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৪. সশচে, কাশরগশর ও র্াদ্রাসা শশক্ষা শেভাগ, োংলাদেশ সশচোলয়, ঢাকা।  

৫. বচয়ারম্যান, বেসরকাশর শশক্ষক শনেন্ধন ও প্রর্যয়ন কর্ততিক্ষ (এনটিআরশসএ), ইস্কাটন গাদড তন বরাড, রর্না, ঢাকা।  

৬. র্হািশরচালক, োংলাদেশ শশক্ষার্থ্য ও িশরসংখ্যান ব্যযদরা (ব্যানদেইস), িলাশী-নীলদক্ষর্, ঢাকা। 

৭. র্হািশরচালক, জার্ীয় শশক্ষা ব্যেস্থািনা একাদডশর্ (নাদয়র্), িানর্শি, ঢাকা।  

৮.র্াননীয় র্িীর একান্ত সশচে, শশক্ষা র্িণালয়, োংলাদেশ সশচোলয়, ঢাকা।  

৯. র্াননীয় উির্িীর একান্ত সশচে, শশক্ষা র্িণালয়, োংলাদেশ সশচোলয়, ঢাকা। 

১০. সশচে র্দহােদয়র একান্ত সশচে, র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শশক্ষা শেভাগ, শশক্ষা র্িণালয়, োংলাদেশ সশচোলয়, ঢাকা। 

১১. বচয়ারম্যান, র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ র্াধ্যশর্ক শশক্ষা বোড ত, (সকল)।  

১২. বজলা প্রশাসক, ------------------------- (সকল)। 

১৩.  িশরচালক, র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শশক্ষা,--------------------- অঞ্চল (সকল)।  

১৪. উিিশরচালক, র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শশক্ষা,--------------------অঞ্চল(সকল)।  

১৫. উিসশচে (োদজট), র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শশক্ষা শেভাগ, শশক্ষা র্িণালয়, ঢাকা। 

১৬. শসশনয়র শসদের্ এনাশলে, র্াধ্যশর্ক ও উচ্চ শশক্ষা শেভাগ, শশক্ষা র্িণালয়, ঢাকা (ওদয়ে সাইদট প্রকাদশর 

অনুদরািসহ)।  

১৭. প্রিান শহসােরক্ষণ কর্ তকর্তা, শশক্ষা র্িণালয়, ৪৫ পুরানা িল্টন, ঢাকা। 

১৮. বজলা শশক্ষা অশিসার,------------------------(সকল)।  

১৯. উিদজলা নির্ বাহী অনিসার,------------------- (সকল)। 

২০. উিদজলা র্াধ্যশর্ক শশক্ষা অশিসার, ------------------- (সকল)।  

২১. সশচে, বেসরকাশর শশক্ষা প্রশর্ষ্ঠান শশক্ষক ও কর্ তচারী অেসর সুশেিা বোড ত (ব্যানদেইস), নীলদক্ষর্, ঢাকা।  

২২. সশচে, বেসরকাশর শশক্ষা প্রশর্ষ্ঠান শশক্ষক ও কর্ তচারী কল্যাণ ট্রাে (ব্যানদেইস), নীলদক্ষর্, ঢাকা। 

২৩. অধ্যক্ষ/প্রিান শশক্ষক,------------------------------------। 

2৪. অশিস কশি। 

 

 

        ০৬-০৭-২০২২ 

(স োনো মনন চোকমো) 

  উপ নচব 

 


