
                              সিসিল িাসি িি অনুষদ বাছাই সির্দ িসিকা, ২০২২  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলার্দর্ির িাংসবধাি-এর ১৭ (খ) অনুর্েদ অনুযায়ী রাষ্ট্র িমার্জর প্রর্য়াজর্ির ির্ে সিক্ষার্ক 

িাংগসতপূণ ি করার জন্য এবাং েিই প্রর্য়াজি সি্ধ  করার উর্ের্ে যথাযথ প্রসিক্ষণপ্রাপ্ত ও িসদোপ্রর্ণাসদত িাগসরক 

সৃসির জন্য কায িকর ্যবব্া ্রহণণ করার লর্ক্ষে সবসিএি প্রিািি কোডার্রর কম িকতিাগর্ণর িক্ষমতা বৃস্ধ র মাধ্যর্ম 

দক্ষ ও েযাগ্যতািম্পন্ন অনুষদ ততসরর সিসমত্ত সিম্নরূপ সির্দ িসিকা প্রণয়ি করা ণর্লা:  

 

১। িাংসক্ষপ্ত সির্রািাম ও প্রবতিি 

(১) এ সির্দ িসিকা ‘সিসিল িাসি িি অনুষদ বাছাই সির্দ িসিকা, ২০২২’ িার্ম অসিসণত ণর্ব। 

(২) এ সির্দ িসিকা অসবলর্ে কায িকর ণর্ব। 

 

২। সির্দ িসিকার প্রর্যাজেতা 

সির্দ িসিকাটি কেবল গভর্ন েন্স নর্নরর্ভনন ননিন  ে্েে ারভ ের্ ে কের্নি্ স্কুর্লর সারয়তরয় আর্য়রিিত অনুষদ সদস্য 

নন্নয়ন েরর্ েক্রর্ের িন্য প্রর্র্রিয ার্ব। 

 

৩। িাংজ্ঞাথ ি 

সবষয় বা প্রির্ের পসরপসি সকছু িা থাকর্ল, এ সির্দ িসিকায়- 

(১) “অনুষদ” অথ ি এ িীসতমালার আওতায় বাছাইকৃত সবসিএি প্রিািি কোডার্রর কম িকতিাগর্ণর িমসি; 

(২) “অনুষদ িদস্য” অথ ি এ িীসতমালার আওতায় গঠিত অনুষর্দর িদস্য; 

(৩) “প্রসিক্ষণ ও প্রসিক্ষণ িাংসিি প্রসতষ্ঠাি” অথ ি প্রসিক্ষণ, গর্বষণা, বুস্ধ বৃসত্তক কাজ এবাং প্রসিক্ষণ ও গর্বষণা 

      পসরকল্পিা, িীসত প্রণয়ি ও ্যবব্াপিার ির্ে সির্য়াসজত প্রসতষ্ঠাি; 

(৪) “বুস্ধ বৃসত্তক কাজ” অথ ি - প্রসিক্ষণ ও গর্বষণা িাংসিি িীসতমালা প্রণয়ি ও বাস্তবায়ি; প্রিািি ও উন্নয়ি 

      প্রিািি িাংক্রান্ত ধারণা ও কায িক্রর্মর সবর্িষণ; উদ্ভাবি ও প্রর্ণাদিা িাংক্রান্ত িীসতগত কায িক্রম এবাং  

      কম িজীবি পসরকল্পিা ও কম িিম্পাদি ্যবব্াপিা িাংক্রান্ত কায িক্রর্মর ির্ে িাংসিি সবষয়িমূণ; এবাং 

(৫) “িরকার” বলর্ত জিপ্রিািি মন্ত্রণালয়র্ক বুঝার্ব। 

 

৪। সবসিএি প্রিািি অনুষদ ততসরর লক্ষে ও উর্েে 

(১) জিপ্রিািি মন্ত্রণালর্য়র মািবিম্পদ উন্নয়ি ও ্যবব্াপিার প্রর্য়াজর্ির সিসরর্খ দক্ষ ও েযাগ্যতািম্পন্ন অনুষদ 

ততসর ও প্রসিক্ষণ প্রসতষ্ঠার্ি পদায়ি সিসিত করা। 

(২) সবসিএি প্রিািি কোডার্রর কম িকতিার্দর িক্ষমতা বৃস্ধ  করা। 

(৩) প্রসিক্ষণ প্রসতষ্ঠার্ির প্রসিক্ষণ, গর্বষণা ও বুস্ধ বৃসত্তক কার্জর মাি উন্নয়ি করা। 

(৪) েদসি-সবর্দসি িরকাসর-েবিরকাসর প্রসতষ্ঠাি, উন্নয়ি িণর্যাগী, সবশ্বসবদ্যালয় এবাং অন্যান্য বুস্ধ বৃসত্তক ও গর্বষণা 

প্রসতষ্ঠার্ির মর্ধ্য িমর্ঝাতা স্মারর্কর মাধ্যর্ম পারস্পসরক দক্ষতা উন্নয়ি, উদ্ভাবি ও গর্বষণার েক্ষত্র িম্প্রিারণ  

করা। 

(৫) সবসিন্ন প্রসিক্ষণ প্রসতষ্ঠাি ও এ জাতীয় িাংর্িষ রর্য়র্ছ এরকম প্রসতষ্ঠার্ি উক্ত অনুষদ ণর্ত পদায়ি করা। 

 

 



৫। অনুষর্দ অন্তর্ভ িসক্তর েযাগ্যতা 

(১) প্রসিক্ষণ প্রসতষ্ঠার্ি কাজ করর্ত আ্রহণী এরূপ সবসিএি প্রিািি কোডার্রর সিসিয়র িণকারী িসিব ণর্ত যুগ্নিসিব 

পদময িাদার কম িকতিা যার ন্যেিতম ৭ (িাত) বছর িাকসরকাল অবসিি রর্য়র্ছ।  

(২) সবর্বিিাধীি কম িকতিার িাকসর ির্ন্তাষজিক ণর্ত ণর্ব ।  তার িাকসরজীবর্ির  েকার্িা িময় সবিাগীয়/অন্য 

েকার্িারূপ মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ণর্ল সতসি অনুষর্দ অন্তর্ভ িসক্তর জন্য সবর্বসিত ণর্বি িা।  

(৩) সিক্ষাজীবর্ির েকার্িা পয িার্য় তৃতীয় েেসণ অথবা িমমাি প্রাপ্ত ণর্ল সতসি এই অনুষর্দ অন্তর্ভ িসক্তর জন্য 

সবর্বসিত ণর্বি িা। 

 

৬। অনুষদ িদস্য বাছাই প্রসক্রয়া 

(১) জিপ্রিািি মন্ত্রণালয় অনুষদ িদস্য বাছাইর্য়র জন্য ৫ (পাঁি) িদস্যসবসিি একটি বাছাই কসমটি গঠি করর্ব।  

(২) সির্দ িিিা-৪ এ বসণ িত লক্ষে ও উর্েে পূরণকর্ল্প বাছাই কসমটি অনুষদ িদর্স্যর প্রর্য়াজিীয় িাসণদা সিরূপণ 

করর্ব।  

(৩) িাসণদা েমাতার্বক জিপ্রিািি মন্ত্রণালয় আর্বদি আণবাি করর্ব। 

(৪) আ্রহণী প্রাথীগণ যথাযথ কতৃিপর্ক্ষর মাধ্যর্ম সিসদ িি ্র্ম ি প্রমাণকিণ আর্বদি করর্ব।  

(৫) বাছাই কসমটি আ্রহণ ও েযাগ্যতার সিসত্তর্ত অনুষদ িদস্য বাছাই করর্ব।  

(৬) অনুষদ িদস্য বাছাইর্য়র মািবণ্টি সিম্নরূপঃ 

 

ক্রসম

ক 

সবষয় িের 

১ স্নাতক ২০ (১ম েেসণ ২০/২য় েেসণ ১৫) 

২ স্নাতর্কাত্তর ২০ (১ম েেসণ ২০/২য় েেসণ ১৫) 

৩ স্নাতর্কাত্তর ২ (সিতীয় মাস্টাি ি) ৫  

৪ সপএইিসড ৫ 

৫ প্রসত প্রকািিা  (সপয়ার সরসিউড জাি িাল/বুক 

িোপ্টার/কি্ার্রন্স েপপার) 

১ (ির্ব িাচ্চ ৫) 

৬ েমৌসখক পরীক্ষা (উপ্াপিা ও প্রর্নাত্তর) ৩০ িের্রর সবিাজি সিম্নরূপঃ 

 

১৫ উপ্াপিা 

১৫ সির্ম্নাক্ত সবষয়িমূর্ণর উপর 

প্রর্নাত্তর - 

ক) সবষয়সিসত্তক েমৌসলক জ্ঞাি-৩ 

খ) ইাংর্রসজ িাষায় দক্ষতা-৩ 

গ) সবষয় সবর্িষণ দক্ষতা-৩ 

ঘ) প্রত্যেৎপন্নমসতত্ব-৩ 

ঙ)িামস্রহক সবষয়াবসল-৩ 

 



৭ প্রসিক্ষণ েকন্দ্র/বুস্ধ বৃসত্তক/গর্বষণা প্রসতষ্ঠার্ি কার্জর 

অসিজ্ঞতা 

২ বছর্রর ঊর্বির জন্য ১০ িের 

৬ মাি েথর্ক ২ বছর কম িকার্লর 

জন্য ০৭ িের 

৮ প্রসিক্ষণ/প্রসিক্ষণ িাংসিি প্রসতষ্ঠার্ি েিিি পসরিালিার 

অসিজ্ঞতা 

ির্ব িাচ্চ ৫ * 

িব ির্মাট ১০০ 

___________________________________________________________________________________ 

* সবগত ৩ বছর্র ন্যেিতম ১০ টি েিিি ি্লিার্ব পসরিালিার জন্য ির্ব িাচ্চ ৫ িের প্রাপ্ত ণর্বি। 

 

৭। অনুষদ িদস্যগর্ণর বাধ্যবাধকতা 

েকার্িা কম িকতিা অনুষদ িদস্য সণিার্ব সিব িাসিত ণওয়ার পর তার্ক “পদায়ি করা ণর্ল প্রসিক্ষণ প্রসতষ্ঠার্ি কমপর্ক্ষ 

২ (দুই) বছর কাজ করর্ত বাধ্য থাকব” মর্ম ি একটি মুির্লকা স্বাক্ষর করর্ত ণর্ব। 

 

৮। অনুষদ িদস্যগর্ণর প্রসিক্ষণ 

িরকার প্রর্য়াজি অনুযায়ী েদর্ি ও সবর্দর্ি অনুষদ িদস্যগর্ণর প্রসিক্ষণ প্রদার্ির ্যবব্া ্রহণণ করর্ব। 

 

৯। অনুষদ িদস্যগর্ণর পদায়ি 

প্রসতষ্ঠািিমূর্ণর িাসণদার পসরর্প্রসক্ষর্ত অনুষদ িদস্যগর্ণর মধ্য েথর্ক েমধাক্রর্মর সিসত্তর্ত  জিপ্রিািি মন্ত্রণালয় 

পদায়ি করর্ব।  

 

১০। অনুষদ িদস্যগর্ণর িাতা ও অন্যান্য সুসবধা 

েকার্িা কম িকতিা অনুষদ িদস্য সণিার্ব প্রসিক্ষণ প্রসতষ্ঠার্ি সির্য়াসজত ণর্ল িরকার কতৃিক সিধ িাসরত ণার্র মূল 

েবতর্ির অসতসরক্ত িাতা ও অন্যান্য প্রর্ণাদিা প্রাপ্য ণর্বি।       

  

১১। অনুষদ িদস্যগর্ণর তাসলকা িাংরক্ষণ 

(১) জিপ্রিািি মন্ত্রণালর্য়র  ওর্য়বিাইর্ট অনুষদ িদস্যগর্ণর তাসলকা ও েপ্রা্াইল সিয়সমত ণালিাগাদ করা ণর্ব। 

(২) অনুষদ িদস্যগর্ণর গর্বষণালব্ধ প্রকািিািমূর্ণর সলাংক ওর্য়বিাইর্ট প্রকাি করা ণর্ব। 

 

১২। অনুষদ িদস্য বাছাই ও তদারসক কতৃিপক্ষ 

জিপ্রিািি মন্ত্রণালয় অনুষদ িদস্য বাছাই ও তদারসক কতৃিপক্ষ সণিার্ব দাসয়ত্ব পালি করর্ব। 

 

১৩। সির্দ িসিকা িাংর্িাধি/পসরমাজিি/অস্পিতা দূরীকরণ 

জিপ্রিািি মন্ত্রণালয় এই সির্দ িসিকার প্রর্য়াজিীয় িাংর্িাধি, পসরমাজিি বা প্রর্যাজে েক্ষর্ত্র অস্পিতা দূর করর্ব। 

 

 
 

 



বররবর, 

সিিব/িসিনয়র সিিব 

িনপ্রনরসন েন্ত্রণরলয় 

বরাংলরর্দন সিিবরলয়। 

 

িবষয়: িসিভল সরিভ েস  অনুষর্দ অন্তর্ভ েিির আর্বদন। 

ের্ারদয়, 

আিে িনম্নস্বরক্ষরেররী িবিসএস প্রনরসন েযর্রর্রর ...... ব্যরর্ির েে েিররী। প্রসিক্ষণ প্রদাি ও প্রসিক্ষণ প্রসতষ্ঠার্ি কাজ করার 

লর্ক্ষে সিসিল িাসি িি অনুষর্দ অন্তর্ভ িসক্তর জন্য সির্ম্নাক্ত তথ্যিমূণ ও প্রমাণকিণ আর্বদি করসছ। 

ব্যিিগত তথ্য: 

নরে:  ব্যরি:  আনি্ নাং: 

পদিব:  ক রন:  

েে েস্থল:  ন-কেনল:  

 

িনক্ষরগত ও প্রিনক্ষণ সাংক্ররন্ত তথ্য: 

ক্রিেে িবষয়  

1 স্নরতে ≥ ১ে কেিণ     ≥ ২য় কেিণ 

2 স্নরতর্েরত্তর ≥ ১ে কেিণ     ≥ ২য় কেিণ 

3 স্নরতর্েরত্তর ২ (িিতীয় েরস্টরস ে) (িবশ্বিবদ্যরলর্য়র নরে ও প্রর্র্রিয কক্ষর্ে 

িিিসর্সর িনর্ররনরে) 

4 িপএনিি্ (িবশ্বিবদ্যরলর্য়র নরে ও িিিসর্সর িনর্ররনরে) 

5 প্রেরননর  (িপয়রর িরিভন্ িরন েরল) ________ (সাংখ্যর) 

6 প্রিনক্ষণ কেন্দ্র/বুিিবৃিত্তে/গর্বষণর প্রিতষ্ঠরর্ন েরর্ির অিভজ্ঞতর ________বছর 

7 প্রিনক্ষণ/প্রিনক্ষণ সাংিিষ্ট প্রিতষ্ঠরর্ন কসনন পিরিরলনরর অিভজ্ঞতর ________ (সাংখ্যর) 

                                                     

                                                                                                      স্বরক্ষর: 

তরিরখ:  

 

সাংযুিি: 

১। িীবনবৃত্তরন্ত (1 েিপ)। 

২। প্রর্র্রিয প্রেরণেসমূা।  


