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২০ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় এমিপওএমিপও   বসরকািরবসরকাির   মা াস াস েহমা াস াস েহ   াগা িরকাগা িরক  ওও  সহকারীসহকারী  াগা িরকাগা িরক  পেদপেদ   িনেয়ােগরিনেয়ােগর   িনিমিনিম
শতাবলীশতাবলী//নীিতমালানীিতমালা   ণয়নণয়ন   সেসে ।।

: কািরগির ও মা াসা িশ া িবভােগর সিচব মেহাদেয়র মৗিখক িনেদশনা।
উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও কাযােথ জানােনা যাে  য, বসরকাির িশ া িত ান (মা াসা) জনবল
কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা ২০১৮ (২৩ নেভ র, ২০২০ পয  সংেশািধত) ত এমিপও  দািখল ও আিলম মা াসার াফ াটােণ
সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার এবং ফািজল ও কািমল মা াসার াফ াটােণ সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার ও াগািরক
পদ অ  আেছ।
            ২। উ  পদ েলােত (সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার ও াগািরক) িনেয়ােগর িনিম  িত ান ধানেদর আেবদেনর

ি েত মহাপিরচালক (মা াসা িশ া অিধদ র) মেহাদয় ক ক িতিনিধ মেনানয়ন দয়া হয়।
            ৩। সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার ও াগািরক পেদ িনেয়ােগর িনিম  িনে া  শতাবলী/নীিতমালার াব করা হেলা-
১। কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয় ক ক ণীত বসরকাির িশ া িত ান (মা াসা) জনবল কাঠােমা ও এমিপও
নীিতমালা ২০১৮ (২৩ নেভ র, ২০২০ পয  সংেশািধত) অ যায়ী সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার ও াগািরক পেদর া তা
থাকেত হেব।
২। থক পিরসর কে  এক  স  াগার থাকেত হেব ।
৩। দািখল ও আিলম মা াসার াগােরর আয়তন তম ৩০০ বগ ট হেত হেব।
৪। ফািজল ও কািমল মা াসার াগােরর আয়তন তম ৪০০ বগ ট হেত হেব।
৩। দািখল ও আিলম মা াসার াগাের কমপে  ২০০০ বই থাকেত হেব।
৩। ফািজল ও কািমল মা াসার াগাের কমপে  ৩০০০ বই থাকেত হেব।
৪। মা াসার িত িণর জ  কম পে  ৩ সট পা  বই থাকেত হেব।
৫। তাফসীর, উ েল তাফসীর, হাদীস (িসহাহ িস াহসহ) উ েল হাদীস, িফকহ, বাংলা, ইংেরিজ ও আরিব অিভধান, আরিব ভাষা ও

করণসহ পযা  আরিব বই থাকেত হেব।
৬। ব ব , ি , বাংলার ইিতহাস, বাংলােদেশর ইিতহাস, ইিতহাস ও ইসলােমর ইিতহাস, িব ান, আ জীবনীসহ েগর চািহদা
মািফক পযা  বই- ক থাকেত হেব।
৭। ক াটালগ িসে ম থাকেত হেব।
৮। পযা  Reference বই থাকেত হেব।
৯। ছা /ছা ীেদর জ  থক থক সং  বাথ ম থাকেত হেব।
১০। অ ত ৩০ জন িশ াথ  একসােথ অ য়েনর ব া থাকেত হেব।
১১। িশ ক ও ছা /ছা ীেদর থকভােব অ ায়েনর ব া থাকেত হেব।
১২। াগাের পযা  চয়ার, টিবল, ক সলফ, র◌্যাক, আলমারীসহ েয়াজনীয় আসবাবপ  থাকেত হেব।
১৩। িব ৎ ব া ও পযা  ফ ান থাকেত হেব।
১৪। আইিপএস/ই ারেনট/wifi কােনকশন থাকেত হেব।
১৫। e-book অ ায়েনর িবধা থাকেত হেব।
১৬। উপিরউ  শতাবলী স িলত াগার আেছ িকনা এ িবষেয় সেরজিমেন তদ বক দািখল ও আিলম মা াসার ে  উপেজলা িনবাহী
কমকতা এবং ফািযল ও কািমল মা াসার ে  জলা শাসক/অিতির  জলা শাসক ক ক িনিদ  মতামতসহ ত য়ন থাকেত
হেব।                                                                    চলমান-                                        
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৪। এমতাব ায়, এমিপও  দািখল, আিলম মা াসায় সহকারী াগািরক কাম ক াটালগার পেদ এবং ফািজল ও কািমল মা াসায়
াগািরক পেদ িনেয়ােগর িনিম  উপিরউ  শতাবলী/নীিতমালার াব সদয় অ েমাদন ও পরবত  েয়াজনীয় িনেদশনার জ  মেহাদয়

সমীেপ িরত হেলা।

৩-২-২০২১

সিচব 
কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ

ক, এম, ল আমীন
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)

ারক ন র: ৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০৫.০২৯.১৮.১১০/১(৭) তািরখ: ২০ মাঘ ১৪২৭
০৩ ফ যা়ির ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 
১) অিতির  সিচব (মা াসা), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ।
২) উপসিচব, এমিপও শাখা , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) পিরচালক (সকল) , মাদরাসা িশ া অিধদ র
৪) উপ-পিরচালক (সকল), মাদরাসা িশ া অিধদ র
৫) সহকারী পিরচালক (সকল) মাদরাসা িশ া অিধদ র
৬) পিরদশক (সকল), মাদরাসা িশ া অিধদ র
৭) ি গত সহকারী (িপএ), মহাপিরচালক এর দ র, মাদরাসা িশ া অিধদ র

৩-২-২০২১
মাঃ আফাজ উি ন 
সহকারী পিরচালক
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