
 

 

 

 

 

 

 

অতিতিক্ত সংখ্যা 

কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ প্রকাতিি 

বৃহস্পতিবাি, সসপ্টেম্বি ২০, ২০১২ 

 

[ বেসরকারর ব্যরি এেং কর্ পাররশন কর্তপক অরথ পর রেরনমরে জারীকৃত রেজ্ঞা্ন ও বনাটিশ সমূহ। ] 

evsjv‡`k †ikg †evW© 

ivRkvnx 

cÖÁvcb 

 
 

ZvwiL, ৪ আতিন 1419 e½vã/ ১৯ সসপ্টেম্বি 2012 wLª÷vã 

Hp. Bl. J. ew ৩২৫-BCe/2012z- Bangladesh Sericulture Board 

Ordinance, 1977 (Ordinance No. LXII of 1977), Hl section 21 H fËcš 

rja¡hm Bangladesh Sericulture Board miKv‡ii c~e©vby‡gv`bµ‡g, evsjv‡`k †ikg 

†ev‡W©i Kg©Pvix PvKzix cÖweavbgvjv, 1990 G wbæiƒc AwaKZi ms‡kvab Kwij, h_v:- 

Dcwi-D³ cÖweavbgvjvi Zdwm‡ji cwie‡Z© wbæiƒc Zdwmj cÖwZ ’̄vwcZ nB‡e, h_v:- 

 

(১৬৭০৬৭) 

মূল্যঃ টাকা ২০.০০ 
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তফরসল 

 (রেরি-২চ দ্রষ্টব্য) 

ক্রঃ নং ্রের নাম, বেতন 

বেল ও ্রের সংখ্যা 

সরাসরর 

রনরোরের 

বেরে 

েেসসীমা 

রনরোরের ্দ্ধরত সরাসরর রনরোরের বেরে ব াগ্যতা ্রোন্নরতর জন্য ব াগ্যতা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১। সচিব 

 

- পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

যপ্রষদে চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

-- উপ-সচিব বো  উর্দ্থিন উপ-প্রধ্োন 

(mgš^q) পদ  অনযযন ৫ (পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 

২। প্রধ্োন চিসোব রক্ষে 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৪৫ বৎসর পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র 

মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় বো ইনচিচিউি বো প্রচিষ্ঠোন 

িইদি িোিথোড একোউন্টদিন্ট; এবং 

(খ) সরকোরী বো আধ্োসরকোরী প্রচিষ্ঠোদন ১ম যেেীর 

কমথকিথো পদ  ৫ (পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী।  

অর্বো 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি ২য় যেেীর এম.কম 

বো এম.চব.এ চডগ্রী;  

(খ) চিসোব বো চনরীক্ষো চবভোদগ্র ১ম যেেীর পদ  অনযযন ১২ 

বৎসদরর িোকুরী; এবং 

(গ্) চিসোব বো যেজোরী আচর্থক চবচধ্দি বোস্তব অচভজ্ঞিো। 

  

উপ-প্রধ্োন চনরীক্ষক পদ  অনযযন ১০ 

( শ) বৎসদরর িোকুরী। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩। প্রধ্োন পচরকল্পনো 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৪৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় বো ইনচিচিউি বো 

প্রচিষ্ঠোন িইদি অর্থনীচি বো কৃচষ অর্থনীচিদি ২য় 

যেেীর সম্মোনসি স্নোিদকোত্তর চডগ্রী অর্বো এম.চব.এ 

চডগ্রী; 

(খ) সরকোরী বো আধ্োসরকোরী প্রচিষ্ঠোদন সংচিষ্ট কোদজ 

১ম যেেীর পদ  অনযযন ১২(বোর) বৎসদরর িোকুরী; এবং   

(গ্) সংচিষ্ট চবষদয় এমচিে এবং চপ.এইি.চড 

চডগ্রীধ্োরীর যক্ষদে  অচভজ্ঞিো চশচর্েদ োগ্য। 

উপ-প্রধ্োন পচরকল্পনো পদ  অনযযন 

১০ ( শ) বৎসদরর িোকুরী। 

৪। প্রধ্োন সমপ্রসোরে 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৪৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি  চবজ্ঞোন 

বো প্রোচেচব যোয় ২য় যেেীর সম্মোনসি স্নোিদকোত্তর চডগ্রী 

অর্বো কৃচষ চবজ্ঞোদন ২য় যেেীদি স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; 

(খ) সরকোরী বো আধ্োসরকোরী প্রচিষ্ঠোদন ১ম যেেীর 

কমথকিথো পদ  অনযযন ১২ (বোর) বৎসদরর িোকুরী; এবং 

(গ্) এম.চিে এবং চপএইি.চড চডগ্রীধ্োরীর যক্ষদে  

অচভজ্ঞিো চশচর্েদ োগ্য। 

উপ-প্রধ্োন সমপ্রসোরে কমথকিথো বো 

উপ-পচরিোেক পদ  অনযযন 

১০( শ) বৎসদরর িোকুরী। 

৫। প্রধ্োন উৎপো ন ও 

বোজোরজোিকরে 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৪৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি যিক্সিোইে 

ইচিচনয়োচরং এ স্নোিক চডগ্রী; এবং 

(খ) ১ম যেেীর পদ  অনযযন ১০ ( শ) বৎসদরর িোকুরী। 

অর্বো 

 (ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি চবপেদন বো 

বযবসো প্রশোসদন বো বযবস্থোপনোয় ২য় যেেীর সম্মোনসি 

২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী;এবং 

(খ) সরকোরী বো আধ্োসরকোরী  প্রচিষ্ঠোদন সংচিষ্ট কোদজ 

১ম যেেীর পদ  অনযযন ১২(বোর) বৎসদরর িোকুরী। 

উপ-প্রধ্োন উৎপো ন ও 

বোজোরজোিকরে কমথকিথো পদ  

অনযযন ১০ ( শ) বৎসদরর িোকুরী। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৬। উপ-সচিব 

 

অনযর্ধ্থ  ৪০ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন স্বীকৃত চবশ্বচব যোেয় িইদি চিিীয় যেেীর 

স্নোিদকোত্তর চডগ্রী;এবং 

(খ) সরকোরী বো আধ্ো সরকোরী সংস্থোয় প্রশোসদন  ১ম 

যেেীর পদ  অনযযন ১২ (বোর) বৎসদরর িোকুরী। 

উর্দ্থিন পচরসংখযোন কমথকিথো পদ  

অনযযন ৭ (সোি) বৎসদরর িোকুরী। 

৭। উর্দ্থিন উপ-প্রধ্োন 

(mgš̂q) 

 

অনযর্ধ্থ  ৪০ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি অনযযন ২য় 

যেেীর  সম্মোনসি অনযযন ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর 

চডগ্রী;এবং 

(খ) সরকোরী বো আধ্ো-সরকোরী প্রচিষ্ঠোদন পচরকল্পনো 

বো প্রশোসন বো জনসংদ োদগ্ ১ম যেেীর পদ  অনযযন ১২ 

(বোর) বৎসদরর িোকুরী।  

উর্দ্থিন পচরসংখযোন কমথকিথো বো 

উপ-প্রধ্োন পচরকল্পনো পদ  অনযযন 

৭ (সোি) বৎসদরর িোকুরী। 

৮। উপ-প্রধ্োন 

পচরকল্পনো 

 

অনযর্ধ্থ  ৩৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি অর্থনীচি বো 

কৃচষ অর্থনীচিদি ২য় যেেীর সম্মোনসি ২য় যেেীর 

স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; 

(খ) সরকোরী বো আধ্োসরকোরী সংস্থোয় সংচিষ্ট কোদজ 

১ম যেেীর পদ  অনযযন ৮(আি) বৎসদরর িোকুরী; এবং 

(গ্)  সংচিষ্ট চবষদয় এম.চিে এবং চপএইি.চড 

চডগ্রীধ্োরীর যক্ষদে অচভজ্ঞিো চশচর্েদ োগ্য। 

গ্দবষেো কমথকিথো (পচরকল্পনো) 

পদ  অনযযন ৭(সোি) বৎসদরর 

িোকুরী । 

৯। উপ-প্রধ্োন 

সমপ্রসোরে 

কমথকিথো /  

উপ-পচরিোেক  

 

অনযর্ধ্থ  ৩৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি প্রোেীচব যো বো 

উচি  চব যো বো কৃচষ চবজ্ঞোদন ২য় যেেীর সম্মোনসি ২য় 

যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; এবং 

(খ) সরকোরী বো আধ্ো-সরকোরী সংস্থোয় ১ম যেেীর 

পদ  অনযযন ৮ (আি) বৎসদরর িোকুরী। 

সিকোরী পচরিোেক বো সমপ্রসোরে 

কমথকিথো বো গ্দবষেো কমথকিথো 

(েযোব) পদ  অনযযন ৭(সোি) 

বৎসদরর িোকুরী। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১০। উপ-প্রধ্োন 

উৎপো ন ও 

বোজোরজোিকরে 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৩৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি যিক্সিোইে 

ইচিচনয়োচরং-এ স্নোিক চডগ্রীসি ১ম যেেীর কমথকিো 

পদ  অনযযন ৮ (আি) বৎসদরর িোকুরী; অর্বো 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি বযবসোয় 

প্রশোসদন বো বযবস্থোপনো বো মোদকথচিং এ ২য় যেেীদি 

সম্মোনসি ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; 

(খ) সরকোরী বো আধ্োসরকোরী সংস্থোয় সংচিষ্ট কোদজ 

১ম যেেীর পদ  অনযযন ৮(আি) বৎসদরর িোকুরী। 

বোজোরজোিকরে কমথকিথো বো 

উৎপো ন কমথকিথো বো চবক্রয় 

কমথকিথো বো আম োনী ও রপ্তোনী 

পদ  অনযযন ৭(সোি) বৎসদরর 

িোকুরী। 

১১। উপ-প্রধ্োন চনরীক্ষক 

 

অনযর্ধ্থ  ৩৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি চিসোব চবজ্ঞোদন 

২য় যেেীর সম্মোনসি ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; 

এবং  

(খ) সরকোরী বো আধ্োসরকোরী প্রচিষ্ঠোদন চিসোব বো 

অচডি কোদজ ১ম যেেীর পদ  অনযযন ৮(আি) বৎসদরর 

িোকুরী। 

অর্বো 

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি িোিোডথ একোউন্টযোন্ট 

বো আই.চস.এম.এ চডগ্রীসি অনযযন ৩(চিন) বৎসদরর 

বোস্তব অচভজ্ঞিো। 

চিসোব রক্ষে কমথকিথো বো চনরীক্ষো 

কমথকিথো  বো বোদজি কমথকিথো পদ  

অনযযন ৭(সোি) বৎসদরর িোকুরী। 

 

১২। চনবথোিী প্রদকৌশেী 

 

অনযর্ধ্থ  ৩৫ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম; 

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি পরু-প্রদকৌশদে 

২য় যেেীর স্নোিক চডগ্রী;এবং 

(খ) সরকোরী বো আধ্ো-সরকোরী সংস্থোয় সিকোরী 

প্রদকৌশেী বো  সমপ থোদয়র পদ  অনযযন ৭ (সোি) 

বৎসদরর িোকুরী।  

 

চবএসচস (চসচভে) ইচিনয়োচরং-এ 

চডগ্রীসি সংস্থোর উপ-সিকোরী 

প্রদকৌশেী/এচিদমির (চডদলোমো) 

পদ  অনযযন ১২ (বোর) বৎসদরর 

িোকুরী। 
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১৩। চডজোইনোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৪০ 

বৎসর  

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। (ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় বো ইনসচিচিউি বো 

প্রচিষ্ঠোন িইদি িোইন আিথ এ ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর 

চডগ্রীসি যকোন কমথোচশয়োে আিথ কোদজ অনযযন ০৮ 

(আি) বৎসদরর অচভজ্ঞিো;এবং 

(খ) বস্ত্র চডজোইন, বোচিক বো স্ক্রীে চপ্রচন্টং এবং ডোইং 

এ বোস্তব অচভজ্ঞিো সমপন্ন প্রোর্থী অগ্রোচধ্কোরদ োগ্য। 

-- 

১৪। উর্দ্থিন পচরসংখযোন 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৪০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি পচরসংখযোদন 

এম.এ বো এম.এসচস চডগ্রী; এবং  

(খ) পচরকল্পনো প্রেয়ন বোস্তবোয়ন ও মযেযোয়দন 

সরকোরী বো আধ্ো-সরকোরী প্রচিষ্ঠোদন অনযযন ০৮ 

(আি) বৎসদরর  বোস্তব অচভজ্ঞিো। 

সিকোরী সচিব বো জনসংদ োগ্ 

কমথকিথো বো গ্দবষেো কমথকিথো 

(পচরকল্পনো) পদ  অনযযন ৭(সোি) 

বৎসদরর িোকুরী । 

১৫। সিকোরী সচিব 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি ২য় যেেীর 

সম্মোনসি ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী।   

িোমথ মযোদনজোর বো যেচনং 

ইনসেোক্টর বো মযোদনজোর 

সম্প্রোসরে পদ  অনযযন ৭(সোি) 

বৎসদরর িোকুরী। 
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১৬। চিসোব রক্ষে 

কমথকিথো/ বোদজি 

কমথকিথো/ 

চনরীক্ষো কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি ২য় যেেীর 

সম্মোনসি ২য় যেেীর এম.কম বো  এম.চবএ চডগ্রী। 

চিসোব রক্ষক বো চনরীক্ষক পদ  

অনযযন ৭ (সোি) বৎসদরর িোকুরী। 

১৭। গ্দবষেো কমথকিথো 

(পচরকল্পনো) 

 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব,  পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি অর্থনীচি বো 

পচরসংখযোন এ ২য় যেেীর সম্মোনসি ২য় যেেীর 

স্নোিদকোত্তর চডগ্রী। 

সিকোরী গ্দবষেো কমথকিথো বো 

পচরসংখযোন কমথকিথো পদ  অনযযন 

৭(সোি) বৎসদরর িোকুরী। 

১৮। জন-সংদ োগ্ 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োগ্ যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি সোংবোচ কিো বো 

গ্েদ োগ্োদ োগ্ এ ২য় যেেীর সম্মোনসি ২য় যেেীর 

স্নোিদকোত্তর চডগ্রী । 

-- 

১৯। সিকোরী পচরিোেক/ 

সমপ্রসোরে কমথকিথো 

(মোেদবরী/ নন-

মোেদবরী/ নোসথোরী 

বযবস্থোপনো) 

/গ্দবষেো কমথকিথো 

(েযোব) 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি চব যো বো 

প্রোচেচব যো বো কৃচষ চবজ্ঞোন বো মৃচত্তকো চবজ্ঞোদন ২য় 

যেেীর সম্মোনসি ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী। 

যিকচনকযোে অচিসোর বো িোমথ 

মযোদনজোর বো মযোদনজোর (সম্প্রঃ) 

বো যেচনং ইন্সেোক্টর পদ  অনযযন ৭ 

(সোি) বৎসদরর িোকুরী। 
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২০। বোজোরজোিকরে 

কমথকিথো/চবক্রয়  

কমথকিথো / আম োনী 

ও রপ্তোনী কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি ২য় যেেীর 

সম্মোনসি ২য় যেেীদি এম. কম বো এম. চব.এ চডগ্রী;  

অর্বো 

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি চব যো বো 

প্রোচেচব যোয় ২য় যেেীর সম্মোনসি ২য় যেেীদি 

স্নোিদকোত্তর চডগ্রী । 

যিকচনকযোে অচিসোর বো িোমথ 

মযোদনজোর বো মযোদনজোর (সম্প্রঃ) 

বো যেচনং ইন্সেোক্টর পদ  অনযযন 

৭ (সোি) বৎসদরর িোকুরী। 

২১। উৎপো ন কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি প োর্থ বো রসোয়ন এ 

২য় যেেীর সম্মোনসি ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী;  

অর্বো 

 যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি যিক্সিোইে 

প্রদকৌশে-এ ২য় যেেীর স্নোিক চডগ্রী। 

যিকচনকযোে অচিসোর বো িোমথ 

মযোদনজোর বো মযোদনজোর (সম্প্রঃ) 

বো যেচনং ইন্সেোক্টর পদ  অনযযন 

৭ (সোি) বৎসদরর িোকুরী। 

২২। যিকচনকযোে 

অচিসোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি চব যো বো 

প্রোচেচব যো বো মৃচত্তকো চবজ্ঞোদন ২য় যেেীর সম্মোনসি 

২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; 

অর্বো 

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি চবএসচস 

(উচি চব যো বো প্রোচেচব যো বো রসোয়ন) ২য় যেেীসি 

চসল্ক যিকদনোেচজদি ২য় যেেীর যপোষ্ট গ্রোজুদয়ি 

চডদলোমো । 

সিকোরী মযোদনজোর (সম্প্রঃ) বো 

সিকোরী িোমথ মযোদনজোর পদ  

অনযযন  ৭ (সোি) বৎসদরর িোকুরী। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৩। পচরসংখযোন 

কমথকিথো 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি অর্থনীচি বো 

পচরসংখযোদন স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; 

অর্বো 

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি অর্থনীচি বো 

পচরসংখযোদন সম্মোনসি ২য় যেেীর স্নোিক চডগ্রী । 

গ্দবষেো সিকোরী (পচরকল্পনো) 

পদ  অনযযন ১০ ( শ) বৎসদরর 

িোকুরী। 

২৪। উপ-সিকোরী 

প্রদকৌশেী/ 

এচষ্টদমির 

(চডদলোমো) 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োগ্ 

 

যকোন ¯^xK„Z যবোডথ িইদি চসচভে ইচিচনয়োচরং এ 

চডদলোমো । 
-- 

২৫। মযোদনজোর (সম্প্রঃ) 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি চব যো বো 

প্রোচেচব যোয় ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী;  অর্বো 

যজনোদরে যসচরকোেিোর বো চসল্ক  যিকদনোেচজদি ২য় 

যেেীর যপোষ্ট  গ্রোজুদয়ি চডদলোমো । 

সিকোরী িোমথ মযোদনজোর বো 

সিকোরী মযোদনজোর (সম্প্রঃ/ 

যগ্রদনজ) বো পচর শথক (বীজোগ্োর/ 

যগ্রদনজ) পদ  অনযযন  ৫ (পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 

২৬। যেচনং ইন্সেোক্টর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি  চব যো বো 

প্রোেীচব যোয় ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর  চডগ্রী; 

অর্বো 

যজনোদরে যসচরকোেিোর বো চসল্ক যিকদনোেচজদি ২য় 

যেনীর যপোষ্ট  গ্রোজুদয়ি চডদলোমো । 

সিকোরী মযোদনজোর (সম্প্রঃ/ 

যগ্রদনজ) বো সিকোরী িোমথ 

মযোদনজোর বো পচর শথক পদ  

অনযযন ৫ (পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২৭। িোমথ মযোদনজোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি  চব যো বো 

প্রোেীচব যোয় ২য় যেেীর স্নোিদকোত্তর চডগ্রী; 

অর্বো 

 যজনোদরে যসচরকোেিোর বো চসল্ক যিকদনোেচজদি ২য় 

যেেীর যপোষ্ট  গ্রোজুদয়ি চডদলোমো । 

সিকোরী মযোদনজোর (সম্প্রঃ/ 

যগ্রদনজ) বো সিকোরী িোমথ 

মযোদনজোর বো পচর শথক 

(বীজোগ্োর/ যগ্রদনজ) পদ  অনযযন  

৫ (পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী। 

২৮। যিোরমযোন 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z যবোডথ িইদি ইদেকচেকযোে বো 

যমকোচনকযোে ইচিচনয়োচরং এ চডদলোমো। 

এয়োর কচিশনোর অপোদরির বো 

যমকোচনক পদ  অনযযন ১৫(পদনর) 

বৎসদরর িোকুরী। 

২৯। চিসোব 

রক্ষক/চনরীক্ষক 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি ২য় যেেীদি 

বোচেদজয স্নোিক চডগ্রী। 

চিসোব সিকোরী বো চিসোব করচনক-

কোম- কযোচশয়োর পদ  অনযযন 

০৫(পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩০। (ক) সিকোরী িোমথ 

মযোদনজোর/সিকোরী 

মযোদনজোর 

(সম্প্রঃ/যগ্রদনজ) 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি চবজ্ঞোন চবভোদগ্ 

অনযযন ২য় যেেীদি স্নোিক; 

অর্বো 

২য় চবভোদগ্ স্নোিদকোত্তর যজনোদরে যসচরকোেিোর 

চডদলোমো; এবং 

(খ) িুাঁিিোষ ও পশুপোেন কোদজ অনযযন ৩(চিন) 

বৎসদরর বোস্তব অচভজ্ঞিো। 

যরশম প্রচিপো ক বো যিকচনকযোে 

সপুোরভোইজোর বো বীজ পরীক্ষক বো 

এচি চসপনোর বো এক্সপোিথ চরেোর 

পদ  অনযযন ৭(সোি) বৎসদরর 

িোকুরী। 

  (খ) পচর শথক 

(বীজোগ্োর/যগ্রদনজ) 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি চবজ্ঞোন চবভোদগ্ 

অনযযন ২য় যেেীদি স্নোিক; 

অর্বো 

২য় চবভোদগ্ স্নোিদকোত্তর যজনোদরে যসচরকোেিোর 

চডদলোমো; এবং 

(খ) িুাঁিিোষ ও পশুপোেন কোদজ অনযযন ৩(চিন) 

বৎসদরর বোস্তব অচভজ্ঞিো। 

যরশম প্রচিপো ক বো যিকচনকযোে 

সপুোরভোইজোর বো বীজ পরীক্ষক বো 

এচি চসপনোর বো এক্সপোিথ চরেোর 

পদ  অনযযন ৭(সোি) বৎসদরর 

িোকুরী। 

৩১। প্রধ্োন সিকোরী 

 

-- পদ োন্নচির মোধ্যদম। -- উচ্চমোন সিকোরী বো সোাঁি-

মদু্রোক্ষচরক-কোম-কচমপউিোর 

অপোদরির বো ভোিোর রক্ষক বো 

যকয়োরদিকোর-কোম চসচকউচরচি 

ইনিোজথ পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩২। সোাঁি-চেচপকোর-

কোম-কচমপউিোর 

অপোদরির 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ২৫% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৭৫% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

(ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি স্নোিক বো 

সমমোদনর চডগ্রী; 

(খ) শিথিযোি গ্চি প্রচি চমচনদি বোংেোয় ৫০ শব্দ ও 

ইংদরজীদি ৮০ শব্দ; এবং  

(গ্) কচমপউিোর বযবিোদরর যক্ষদে Word 

Processing/ Data Entry ও Typing এ গ্চি 

বোংেোয় প্রচি চমচনদি ২০ শব্দ ও ইংদরজীদি ২৫ শব্দ। 

সোাঁি-মদু্রোক্ষচরক-কোম-কচমপউিোর 

অপোদরির পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 

  

৩৩। উচ্চমোন সিকোরী 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

(ক) যকোন ¯^xK…Z চবশ্বচব যোেয় িইদি স্নোিক বো 

সমমোদনর চডগ্রীসি অচিদসর প্রশোসচনক কোজ বো 

ডোিো সংগ্রি এবং ডোিো প্রদসচসং এ অনযযন ৩ (চিন) 

বৎসদরর অচভজ্ঞিো র্োচকদি িইদব ।  

অচিস সিকোরী-কোম-কচমপউিোর 

মদু্রোক্ষচরক পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 

৩৪। গ্দবষেো সিকোরী 

(পচরকল্পনো)  

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK…Z চবশ্বচব যোেয় িইদি অর্থনীচি বো 

পচরসংখযোনসি স্নোিক চডগ্রী। 

অচিস সিকোরী-কোম-কচমপউিোর 

মদু্রোক্ষচরক পদ  অনযযন ৫ (পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 
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৩৫। চিসোব 

সিকোরী/চিসোব 

করচনক-কোম 

কযোচশয়োর 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

 

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK…Z চবশ্বচব যোেয় িইদি বোচেজয চবভোদগ্ 

স্নোিক বো সমমোদনর চডগ্রী। 

 

 

অচিস সিকোরী-কোম-কচমপউিোর 

মদু্রোক্ষচরক পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরীসি চিসোব বো 

চনরীক্ষো কোদজ অচভজ্ঞিো র্োচকদি 

িইদব। 

৩৬। যকয়োরদিকোর-কোম-

চসচকউচরচি ইনিোজথ 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। যকোন ¯^xK…Z চবশ্বচব যোেয় িইদি স্নোিক বো 

সমমোদনর চডগ্রী। 

 

অচিস সিকোরী-কোম-কচমপউিোর 

মদু্রোক্ষচরক পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরীসি সংচিষ্ট কোদজ 

অচভজ্ঞিো র্োচকদি িইদব। 

৩৭। সোাঁি-মদু্রোক্ষচরক-

কোম-কচমপউিোর 

অপোদরির 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। (ক) যকোন ¯^xK„Z চবশ্বচব যোেয় িইদি স্নোিক বো 

সমমোদনর চডগ্রী; 

 

(খ) শিথিযোি গ্চি প্রচি চমচনদি বোংেোয় ৪৫ শব্দ ও 

ইংদরজীদি ৭০ শব্দ;এবং 

 (গ্) কচমপউিোর বযবিোদরর যক্ষদে Word 

Processing/ Data Entry ও Typing এ গ্চি 

বোংেোয় প্রচি চমচনদি ২০ শব্দ ও ইংদরজীদি ২৫ শব্দ। 

-- 
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৩৮। ভোিোর রক্ষক/ 

চবক্রয় সিকোরী 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯^xK…Z চবশ্বচব যোেয় িইদি স্নোিক বো 

সমমোদনর চডগ্রী। 

 

(ক) অচিস সিকোরী-কোম-

কচমপউিোর মদু্রোক্ষচরক পদ  

অনযযন  ৫(পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী; 

(খ) সংচিষ্ট যক্ষদে বোস্তব 

অচভজ্ঞিো সমপন্ন প্রোর্থী অগ্রোচধ্কোর 

পোইদবন। 

৩৯। যরশম প্রচিপো ক/  

যিকচনকযোে 

সপুোরভোইজোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

চবএসআরচিআই যর্দক অনযযন ২ (দুই) বৎসর যময়ো ী 

সোচিথচিদকি যকোসথ পোস ; 

অর্বো 

 যকোন ¯^xK …Z চবশ্বচব যোেয় িইদি উচি  চব যো/প্রোেী 

চব যোয় স্নোিক চডগ্রী।  

বীজ পরীক্ষক বো ভ্রোমযমোন বীজ 

পরীক্ষক বো এচি চসপনোর পদ  

অনযযন  ৫ (পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী। 

৪০। ড্রোিিসমযোন 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

পরীক্ষোয় উত্তীেথসি  চসচভে ড্রোিচিং এ ২(দুই) 

বৎসদরর যেড যকোসথ পোস। 

-- 

৪১। এয়োর কচিশনোর 

অপোদরির 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ এবং সরকোরীভোদব 

¯^xK…Z যকোন যিকচনকযোে যেচনং ইন্সচিচিউি  যর্দক 

এয়োর কচিশন এি যরচিজোদরশন যেড যকোসথ পোসসি 

২ (দুই) বৎসদরর কমথঅচভজ্ঞিো। 

সিকোরী যমকোচনক পদ  অনযযন ৫ 

(পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী। 
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৪২। অচিস সিকোরী-

কোম-কচমপউিোর 

মদু্রোক্ষচরক 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

(ক) যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি উচ্চ মোধ্যচমক 

সোচিথচিদকি বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ; এবং 

(খ) কচমপউিোর বযবিোদরর যক্ষদে Word 

Processing/ Data Entry ও Typing এ গ্চি 

বোংেোয় প্রচি চমচনদি ১৫ শব্দ ও ইংদরজীদি ২০ শব্দ। 

(ক) যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি 

মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি বো 

সমমোন পরীক্ষোয় উত্তীেথ; 

(খ) যরকডথ সোলোয়োর বো কযোশ 

সরকোর পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী অর্বো 

এম.এে.এস.এস বো গ্োডথ পদ  

অনযযন ১০( শ) বৎসদরর িোকুরী;  

এবং  

(গ্) কচমপউিোর পচরিোেনোর 

কোদজ অচভজ্ঞিো র্োচকদি িইদব। 

৪৩। এক্সপোিথ উইভোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

(যভোক) (যিক্সিোইে) পরীক্ষোয় উত্তীেথসি উচ্চ মোধ্যচমক 

সোচিথচিদকি পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

-- 

৪৪। এক্সপোিথ চরেোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি জীবচবজ্ঞোনসি চবজ্ঞোন 

চবভোদগ্ উচ্চ মোধ্যচমক সোচিথচিদকি বো সমমোন 

পরীক্ষোয় উত্তীেথ।  

চরেোর পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 
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৪৫। এচি চসপনোর/ বীজ 

পরীক্ষক/ভ্রোমযমোন 

বীজ পরীক্ষক 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচরড়চনদয়োদগ্রড়মোধ্য

যমড় 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি জীব চবজ্ঞোন বো কৃচষসি  

চবজ্ঞোন চবভোদগ্ উচ্চ মোধ্যচমক সোচিথচিদকি বো সমমোন 

পরীক্ষোয় ২য় চবভোদগ্ উত্তীেথ।  

এক্সপোিথ লোন্টোর বো এক্সপোিথ 

চরয়োরোর পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) 

বৎসদরর িোকুরী। 

৪৬। যমকোচনক 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

(ক) ৫০% প  পদ োন্নচির 

মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচরড়চনদয়োদগ্রড়মোধ্য

যম 

(খ) ৫০% প  সরোসচর 

চনদয়োদগ্র মোধ্যদম।  

যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি চবজ্ঞোন চবভোদগ্ মোধ্যচমক 

স্কুে সোচিথচিদকি বো মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

(যভোক)(যমকোচনকযোে) বো সমমোদনর পরীক্ষোয় ২য় 

চবভোদগ্ উত্তীেথ।   

সিকোরী যমকোচনক পদ  অনযযন 

৫(পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী। 

৪৭। এক্সপোিথ লোন্টোর/ 

এক্সপোিথ চরয়োরোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্োদম। যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি কৃচষ চবজ্ঞোন চবষয়সি চবজ্ঞোন 

চবভোদগ্ উচ্চ মোধ্যচমক সোচিথচিদকি পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

-- 

৪৮। কযোশ-সরকোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্োদম। যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি বোচেজয চবভোদগ্ উচ্চ 

মোধ্যচমক সোচিথচিদকি বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

-- 
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৪৯। চরেোর  

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্োদম। যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথসি সিুো কোিোর কোদজ 

অনযযন ০১(এক) বৎসদরর অচভজ্ঞিো। 

--  

৫০। যরকডথ সোলোয়োর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

 

যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি উচ্চ মোধ্যচমক সোচিথচিদকি 

বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

(ক) যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি 

মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি বো 

সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ; এবং 

(খ) এম.এে.এস.এস. পদ  

অনযযন ৫(পোাঁি) বৎসদরর িোকুরী। 

৫১। ডুচলদকচিং যমচশন 

অপোদরির 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

পদ োন্নচির মোধ্যদম;  

িদব, পদ োন্নচির য োগ্য 

প্রোর্থী পোওয়ো নো যগ্দে 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম। 

 

যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি উচ্চ মোধ্যচমক সোচিথচিদকি 

বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

(ক) যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি 

মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি বো 

সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ; এবং 

(খ) এম.এে.এস.এস বো গ্োডথ 

পদ  অনযযন ৫(পোাঁি) বৎসদরর 

িোকুরী। 

৫২। সিকোরী যমকোচনক 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি চবজ্ঞোন শোখোয় মোধ্যচমক স্কুে 

সোচিথচিদকি বো যমকোচনকযোে যেড এ মোধ্যচমক স্কুে 

সোচিথচিদকি (যভোক) বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

-- 

৫৩। ব্লক যমকোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

(যিক্সিোইে যভোক) বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

-- 
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৫৪। ড্রোইভোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম (ক) যকোন ¯̂xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে 

সোচিথচিদকি বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ; 

(খ)  ববধ্ ড্রোইচভং েোইদসন্স র্োচকদি িইদব; এবং 

(গ্) গ্োড়ী িোেনোয় অনযযন ৩(চিন) বৎসদরর বোস্তব 

অচভজ্ঞিো । 

-- 

৫৫। এম.এে.এস.এস 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

-- 

৫৬। গ্োডথ/মোেী  অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি মোধ্যচমক স্কুে সোচিথচিদকি 

বো সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথ। 

-- 

৫৭। সইুপোর 

 

অনযর্ধ্থ  ৩০ 

বৎসর 

সরোসচর চনদয়োদগ্র মোধ্যদম যকোন ¯^xK…Z যবোডথ িইদি জুচনয়র স্কেু সোচিথচিদকি বো 

সমমোদনর পরীক্ষোয় উত্তীেথসি সইুচপং কোদজ অনযযন 

২(দুই) বৎসদরর অচভজ্ঞিো। 

-- 
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