
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ধানম ীর িশ া সহায়তা া  

শাসন শাখা 
বািড়-৪৪, সড়ক-১২/এ, ধানমি ড, ঢাকা-১২০৯

ন র ৩৭.২৪.০০০০.০০১.১১.০০২.১৮.১১২ তািরখ 
০৭ সে র ২০২০

২৩ ভা  ১৪২৭

িনেয়াগ িব ি

ধানম ীর িশ া সহায়তা াে  িনে া  শূ  পদসমেূহ সরাসির িনেয়ােগর জ  পেদর পাে  বিণত
শেত কতৃ বাংলােদিশ নাগিরকেদর িনকট থেক দরখা  আহবান করা যাে :

ম নং পেদর নাম ও ড 
(জাতীয় বতন ল, 

২০১৫ অ যায়ী)

বয়স পেদর 
সংখ া

িশ াগত যাগ তা ও 
অিভ তা

য সকল জলার 
াথী আেবদন 

করেত পারেবন
১. ব ি গত সহকারী 

( ড-১৩)
বতন ল 

(১১০০০-২৬৫৯০)

১৮-৩০ 
বছর

০১ 
(এক)িট

ক) ীকতৃ বাড হেত াতক 
িড ী/সমমান পাস;
খ) কি উটাের ওয়াড 

েসিসং/ডাটা এি  ও 
টাইিপং জানেত হেব এবং
গ) বাংলা ও ইংেরিজ 
কে ােজর গিত িত 
িমিনেট ২৫ ও ৩০ শ ।

সকল জলার 
াথীগণ আেবদন 

করেত পারেবন
২. িহসাবর ক 

( ড-১৩) 
বতন ল 

(১১০০০-২৬৫৯০)

১৮-৩০ 
বছর

০১ 
(এক)িট

ক) ীকতৃ বাড হেত 
বািনজ  িবভােগ ২য় িণর 
াতক িড ী এবং

খ) কি উটার চালনায় 
দ তা থাকেত হেব।

শতাবলীশতাবলী::
১। সকল াথীেক জন শাসন ম ণালেয়র িনধািরত (Prescribed) চা রীর আেবদন ফরেম আেবদন
করেত হেব। আেবদনকারীগণেক আগামীআগামী  ০৮০৮//১০১০//২০২০২০২০    িি : : তািরখতািরখ  িবেকলিবেকল  ৫.০০৫.০০  টারটার  মেধমেধ  ( ধুমা
ডাকেযােগ) ব ব াপনা পিরচালক (অিতির  সিচব), ধানম ীর িশ া সহায়তা া , িশ া ম ণালয়,
বািড় নং-৪৪ (২য় তলা), সড়ক নং-১২/এ, ধানমি ড, ঢাকা-১২০৯ বরাবর আেবদন পাঠােত হেব। 
২। আেবদনপে র সােথ থম িনর গেজেটড কমকতা কতৃক সত ািয়ত (নামসহ সীল) িন বিণত
কাগজপ  সংযু  করেত হেব: 
ক)  সদ  তালা পাসেপাট সাইেজর ০৩ (িতন) কিপ ছিব; 
খ)  বয়স মােণর জ  িশ া বাড কতৃক দ  এসএসিস/সমমান পরী ার মলূ/সামিয়ক সনদপে র
সত ািয়ত অ িলিপ এবং 
গ) মিু েযা া/শহীদ মিু েযা ােদর স ান/স ােনর স ানেদর ে  সবেশষ নীিতমালা অ যায়ী মিু যু
িবষয়ক ম ণালয় কতৃক জািরকতৃ তােদর িপতা/মাতার/িপতার িপতা/িপতার মাতা/মাতার িপতা/মাতার

১



মাতা ( েযাজ  ে ) এর মিু েযা া সািটিফেকট, যা যথাযথভােব উপযু  কতৃপ  কতৃক া িরত ও
িত া িরত এর সত ািয়ত অ িলিপ। 

৩। িলিখত পরী ায় উ ীণ াথীগণেক মৗিখক পরী া হেণর সময় িন বিণত কাগজপে র মলূ কিপ
দশন করেত হেব: 

ক) সকল িশ াগত যাগ তার মলূ/সামিয়ক সনদপে র সত ািয়ত অ িলিপ;
খ) সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ারম ান/ পৗরসভার ময়র/িসিট কেপােরশেনর ওয়াড কাউি লর কতৃক

দ  নাগিরক  সনদপে র সত ািয়ত কিপ এবং
গ) াথী য মিু েযা া/শহীদ মিু েযা ার স ান/স ােনর স ান এই মেম সংি  ইউিনয়ন পিরষদ
চয়ারম ান/িসিট কেপােরশেনর ওয়াড কাউি লর/ পৗরসভার ময়র/কাউি লর কতৃক দ  সািটিফেকট

( েযাজ  ে )।
৪। াথীর বয়স ০৮/১০/২০২০ ি : তািরেখ ১৮ থেক ৩০ বছর হেত হেব। মিু েযা া/শহীদ
মিু েযা াগেণর স ােনর এবং িতব ী াথীেদর বয়স সেবা  ৩২ বছর হেত হেব। মিু েযা া/শহীদ
মিু েযা াগেণর স ােনর স ানেদর ে  বয়স ৩০ বছর হেত হেব।  
৫। িনেয়াগ িব ি েত বিণত সকল পেদর ে  পরী ার িফ বাবদ (অেফরতেযাগ ) ১০০/- (একশত)
টাকা, ব ব াপনা পিরচালক, ধানম ীর িশ া সহায়তা া  এর অ েল জমার সপে  ব াংক

াফট/ প-অডার আেবদনপে র সােথ সংেযাজন করেত হেব।  
৬। খােমর উপের পেদর নাম, িনজ জলা এবং কান কাটার াথী তা উে খ করেত হেব।
৭। আেবদনপে র সােথ আেবদনকারীর িঠকানা িলিখত ৫ (পাঁচ) টাকার ডাকিটেকট সংযু  একিট ফরত
খাম (১০” × ৪.৫” সাইেজর) পাঠােত হেব।
৮। চা িররত াথীেদরেক যথাযথ কতৃপে র মাধ েম আেবদন করেত হেব।
৯। িলিখত, ব বহািরক এবং মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  াথীেদরেক কান কার িটএ, ি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 ি িট আেবদেনর িনধািরত
(Prescribed) ফরমসহ পাওয়া যােব। উ  ওেয়বসাইটসমেূহ েবশপে র একিট নমনুা সংযু  করা
হেয়েছ। াথীেদরেক আেবদনপে র সােথ েবশপে র ই কিপ পরূণকপবূক দািখল করেত হেব।
১১। িনেয়াগ সং া  য কান িবষেয় কতৃপে র িস া ই চূড়া  বেল গ  হেব।

৭-৯-২০২০

নাসরীন আফেরাজ
ব 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, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )

২



২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ (ওেয়ব সাইেট
কােশর অ েরাধসহ)

৩) া ামার , আইিসিট শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া  ( াে র ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)

৩


