গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ধানম ীর িশ া সহায়তা া
শাসন শাখা
বািড়-৪৪, সড়ক-১২/এ, ধানমি , ঢাকা-১২০৯
ন র ৩৭.২৪.০০০০.০০১.১১.০০২.১৮.১১২

২৩ ভা ১৪২৭
তািরখ
০৭ সে র ২০২০

িনেয়াগ িব ি

ধানম ীর িশ া সহায়তা াে িনে া
পদস েহ সরাসির িনেয়ােগর জ পেদর পাে বিণ ত শেত
ত
বাংলােদিশ নাগিরকেদর িনকট থেক দরখা আহবান করা যাে :
ম নং পেদর নাম ও ড (জাতীয় বয়স পেদর
িশ াগত যা তা ও অিভ তা
য সকল জলার াথ
বতন ল, ২০১৫ অ যায়ী)
সং া
আেবদন করেত
পারেবন
১.
ি গত সহকারী
১৮-৩০ ০১ ক) ী ত বাড হেত াতক
( ড-১৩)
বছর (এক) িড ী/সমমান পাস;
বতন ল
খ) কি উটাের ওয়াড
(১১০০০-২৬৫৯০)
েসিসং/ডাটা এি ও টাইিপং
জানেত হেব এবং
সকল জলার াথ গণ
গ) বাংলা ও ইংেরিজ কে ােজর
আেবদন করেত
গিত িত িমিনেট ২৫ ও ৩০ শ ।
পারেবন
২.
িহসাবর ক
১৮-৩০ ০১ ক) ী ত বাড হেত বািনজ
( ড-১৩)
বছর (এক) িবভােগ ২য় িণর াতক িড ী
বতন ল
এবং
(১১০০০-২৬৫৯০)
খ) কি উটার চালনায় দ তা
থাকেত হেব।
শতাবলী :
১। সকল াথ েক জন শাসন ম ণালেয়র িনধ ািরত ( Prescribed) চা রীর আেবদন ফরেম আেবদন করেত হেব।
আেবদনকারীগণেক আগামী ০৮ / ১০ / ২০২০ ি : তািরখ িবেকল ৫.০০ টার মে ( মা ডাকেযােগ) ব াপনা
পিরচালক (অিতির সিচব), ধানম ীর িশ া সহায়তা া , িশ া ম ণালয়, বািড় নং-৪৪ (২য় তলা), সড়ক নং-১২/এ,
ধানমি , ঢাকা-১২০৯ বরাবর আেবদন পাঠােত হেব।
২। আেবদনপে র সােথ থম িনর গেজেটড কমকতা ক ক সত ািয়ত (নামসহ সীল) িন বিণ ত কাগজপ সং
করেত হেব:
ক) স তালা পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ ছিব;
খ) বয়স মােণর জ িশ া বাড ক ক দ এসএসিস/সমমান পরী ার ল/সামিয়ক সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ
এবং
গ) ি েযা া/শহীদ ি েযা ােদর স ান/স ােনর স ানেদর ে সব েশষ নীিতমালা অ যায়ী ি
িবষয়ক
ম ণালয় ক ক জাির ত তােদর িপতা/মাতার/িপতার িপতা/িপতার মাতা/মাতার িপতা/মাতার মাতা ( েযাজ
ে )
এর ি েযা া সা িফেকট, যা যথাযথভােব উপ ক প ক ক া িরত ও িত া িরত এর সত ািয়ত অ িলিপ।
৩। িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ গণেক মৗিখক পরী া হেণর সময় িন বিণ ত কাগজপে র ল কিপ দশন করেত
হেব:
১

ক) সকল িশ াগত যা তার ল/সামিয়ক সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ;
খ) সংি ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ পৗরসভার ময়র/িস কেপােরশেনর ওয়াড কাউি লর ক ক দ নাগিরক
সনদপে র সত ািয়ত কিপ এবং
গ) াথ য ি েযা া/শহীদ ি েযা ার স ান/স ােনর স ান এই মেম সংি ইউিনয়ন পিরষদ চয়ার ান/িস
কেপােরশেনর ওয়াড কাউি লর/ পৗরসভার ময়র/কাউি লর ক ক দ সা িফেকট ( েযাজ ে )।
৪। াথ র বয়স ০৮/১০/২০২০ ি : তািরেখ ১৮ থেক ৩০ বছর হেত হেব। ি েযা া/শহীদ ি েযা াগেণর স ােনর এবং
িতব ী াথ েদর বয়স সেব া ৩২ বছর হেত হেব। ি েযা া/শহীদ ি েযা াগেণর স ােনর স ানেদর ে বয়স
৩০ বছর হেত হেব।
৫। িনেয়াগ িব ি েত বিণ ত সকল পেদর ে পরী ার িফ বাবদ (অেফরতেযা ) ১০০/- (একশত) টাকা, ব াপনা
পিরচালক, ধানম ীর িশ া সহায়তা া এর অ েল জমার সপে
াংক াফট/ প-অড ার আেবদনপে র সােথ
সংেযাজন করেত হেব।
৬। খােমর উপের পেদর নাম, িনজ জলা এবং কান কাটার াথ তা উে খ করেত হেব।
৭। আেবদনপে র সােথ আেবদনকারীর কানা িলিখত ৫ ( াচ) টাকার ডাক েকট সং
এক ফরত খাম (১০” ×
৪.৫” সাইেজর) পাঠােত হেব।
৮। চা িররত াথ েদরেক যথাযথ ক পে র মা েম আেবদন করেত হেব।
৯। িলিখত, বহািরক এবং মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ
াথ েদরেক কান কার এ, িডএ দওয়া হেব না।
১০।
িশ া
ম ণালয়
ও
ধানম ীর
িশ া
সহায়তা
া
এর
ওেয়বসাইট
যথা েম www.moedu.gov.bd এবং www.pmeat.gov.bd ত িব ি
আেবদেনর িনধ ািরত
( Prescribed) ফরমসহ পাওয়া যােব। উ ওেয়বসাইটস েহ েবশপে র এক ন না সং
করা হেয়েছ।
াথ েদরেক আেবদনপে র সােথ েবশপে র ই কিপ রণক ব ক দািখল করেত হেব।
১১। িনেয়াগ সং া য কান িবষেয় ক পে র িস া ই ড়া বেল গ হেব।

৭- ৯- ২০ ২০

নাসরীন আফেরাজ
ব াপনা পিরচালক
ফান: ০২-৮১৯২২০০
ইেমইল: md@pmeat.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়)
১) সিচব এর একা সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস অিধশাখা, মা িমক ও উ িশ া িবভাগ (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)
৩) া ামার , আইিস শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া ( াে র ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)

২

সদ্য যতালা ০১
করপ িরঙ্গন ছরে
আঠা রদবয়
লাগাবত হবে

চাকরিি আবেদন ফিম
১.

পবদি নাম:

২.

রেজ্ঞরিি নম্বি:

৩.
৪.
৫.
৭.
৮.
৯.

১০.

১১.
১২.
১৪.

প্রার্থীি নাম:

তারিখ:
োাংলায়:
ইাংবিজীবত (Capital Letter):

জাতীয় পরিচয় নম্বি:
জন্ম রনেন্ধন নম্বি:
জন্ম তারিখ:

যে যকান
একটি

৬. জন্মস্থান (যজলা):

রেজ্ঞরিবত উরিরখত তারিবখ প্রার্থীি েয়স:
মাতাি নাম:
রপতাি নাম:
ঠিকানা:
োসা ও সড়ক (নাম ও নম্বি):
গ্রাম/পাড়া/মহিা:
ইউরনয়ন/ ওয়ার্:ত
র্াকঘি:
যপাস্ট যকার্ নম্বি:
উপবজলা:
যজলা:
যোগাবোগ:
জাতীয়তা:
ধমত:
রশক্ষাগত যোগ্যতা:
পিীক্ষাি নাম

েছি

মাস

েততমান

স্থায়ী

যমাোইল/যেরলবফান নন্বি:

ই-যমইল (েরদ র্থাবক):
১৩.
১৫.

রেষয়

রদন

যজন্ডাি:
যপশা:

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাবনি নাম

পাবসি সন

যোর্/ত রেশ্বরেদ্যালয়

যগ্রর্/যেরি/রেভাগ

১৬.

১৭.
১৮
১৯.

২০.
২১.

অরতরিক্ত যোগ্যতা (েরদ র্থাবক):
অরভজ্ঞতাি রেেিি (প্রবোজয যক্ষবে):
মুরক্তবোদ্ধা/শহীদ মুরক্তবোদ্ধাবদি পুে-কন্যা/পুে-কন্যাি পুে-কন্যা
যকাো (টিক রদন):
ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী
আনসাি ও গ্রাম প্ররতিক্ষা সদস্য
ব্াাংক ড্রাফে/যপ-অর্াত ি নাং
তারিখ:
ব্াাংক ও শাখাি নাম:
রেভাগীয় প্রার্থী রকনা (টিক রদন):

হযাঁ

না

এরতম/শািীরিক প্ররতেন্ধী
অন্যান্য (উবিখ করুন)

প্রবোজয নয়

ত
আরম এ মবমত অঙ্গীকাি কিরছ যে, ওপবি েরি তত তথ্যােরল সম্পূি ত সতয। যমৌরখক পিীক্ষাি সময় উরিরখত তথ্য প্রমাবিি জন্য সকল মূল সাটিরফবকে
ও যিকর্পত ে উপস্থাপন
কিে। যকান তথ্য অসতয প্রমারিত হবল আইনানুগ শারি যভাগ কিবত োধ্য র্থাকে।

তারিখ:

প্রার্থীি স্বাক্ষি

সদ্য রতালা ০১ কশপ
রশিন ছশে আঠা
শেবয় লাগাবত হবে

প্রবেশপত্র
গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাবেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যশমক ও উচ্চ শশক্ষা শেভাগ, শশক্ষা মন্ত্রণালয়
োশি নাং-৪৪ (২য় তলা), সিক নাং-১২/এ, ধানমশি, ঢাকা-১২০৯
www.pmeat.gov.bd
(অশিস কর্তৃক পূরণীয়)

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

ররাল নাং: ..............................................

পবের নাম: ...................................................................

পরীক্ষা রকবের নাম: .....................................

নাম: ............................................................................

পরীক্ষার তাশরখ:

.....................................

শপতা/স্বামীর নাম: ..........................................................

পরীক্ষার সময়:

.....................................

েতৃমান ঠিকানা: ..........................................................
..........................................................
..........................................................

শনবে ৃশােলী:
১।
পরীক্ষা রকবে প্রবেবশর সময় প্রবেশপত্রটি প্রেশৃন করবত হবে।

২।
৩।
৪।
৫।
৬।

রমাোইল রিান, কযালকুবলটর ও রকান ইবলকট্রশনক্স শজশনসপত্র শনবয় পরীক্ষার হবল প্রবেশ করা যাবে না।
পরীক্ষা শুরুর ১৫ শমশনট পূবে ৃ শনধ ৃাশরত আসন গ্রহণ করবত হবে।
প্রবয়াজনীয় কলম, রপশিল ইতযাশে পরীক্ষার্থীর সাবর্থ আনবত হবে।
প্রবেশপত্র ছািা রকান কাগজপত্র পরীক্ষার্থীর শনকট পাওয়া রগবল তাবক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ হবত শেরত রাখা হবে এোং আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহণ করা হবে।
শলশখত পরীক্ষায় উত্তীণ ৃ প্রার্থীবের এটি পরেতী ব্যেহাশরক ও রমৌশখক পরীক্ষার প্রবেশপত্র শহবসবে শেবেশিত হবে; নতুন কবর আর রকান প্রবেশপত্র ইস্যয করা
হবে না।

উপ-পশরিালক
প্রধানমন্ত্রীর শশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

শে: দ্র: এই প্রবেশপবত্রর দুই কশপ আেশিকভাবে আবেেনপবত্রর সাবর্থ রপ্ররণ করবত হবে।

