সােড় ৩২ হাজার িশক্ষক িনেয়ােগর
িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ
িনউজ েডস্ক : সারােদেশর সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয় সহকারী িশক্ষক
িনেয়ােগর িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ কেরেছ প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতর।

েসামবার (১৯ অক্েটাবর) রাত ১২টার পের প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতেরর
ওেয়বসাইেট এবং মঙ্গলবার চারিট জাতীয় ৈদিনেক এ িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ
করা হেয়েছ।

এ িবজ্ঞপ্িতর মাধ্যেম এবার সারােদেশ সােড় ৩২ হাজার সহকাির িশক্ষক
িনেয়াগ করা হেব।

প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতেরর ভারপ্রাপ্ত মহাপিরচালক েসােহল আহেমদ এ
িবজ্ঞপ্িত প্রকােশর তথ্য িনশ্িচত কেরেছন।

িবজ্ঞপ্িতর
িবস্তািরত
পাওয়া
(http://dpe.teletalk.com.bd)।

যােব

সহকারী িশক্ষক পেদ িনেয়ােগ আগ্রহী
করেত হেব। অনলাইেন আেবদন গ্রহণ শুরু
১০টা েথেক। েশষ হেব ২৪ নেভম্বর রাত
১১০টাকা। সহকারী িশক্ষকেদর েবতন হেব
গ্েরড ১৩ অনুযায়ী ১১০০০-২৬৫৯০ টাকা।

সংশ্িনষ্ট

ওেয়বসাইেট

প্রার্থীেদর অনলাইেন আেবদন
হেব ২৫ অক্েটাবর সকাল সােড়
১১টা ৫৯ িমিনেট। আেবদন িফ
জাতীয় েবতন স্েকল, ২০১৫ এর

প্রকািশত িবজ্ঞপ্িতেত জানােনা হয়, সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়
রাজস্বখাতভুক্ত ‘সহকারী িশক্ষক’ এর শূন্যপদ এবং জাতীয়করণ করা
সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয় িপিডইিপ-৪ এর আওতায় প্রাক-প্রাথিমক

শ্েরিণর জন্য রাজস্বখােত সৃষ্ট ‘সহকারী িশক্ষক’ পেদ জাতীয় েবতন
স্েকল, ২০১৫ এর ১৩তম গ্েরেড অস্থায়ীভােব িনেয়াগ করা হেব। তেব িতন
পার্বত্য েজলা রাঙ্গামািট, খাগড়াছিড় ও বান্দরবােনর প্রার্থীরা
এেত আেবদন করেত পারেবন না।

িবজ্ঞপ্িত অনুসাের, প্রার্থীেদর বয়স ২০ অক্েটাবর পর্যন্ত
সর্বিনম্ন ২১ বছর এবং গত ২৫ মার্চ পযন্ত সর্েবাচ্চ ৩০ বছর।
মুক্িতেযাদ্ধার সন্তান ও শারীিরক প্রিতবন্ধীেদর ক্েষত্ের এ
বয়সসীমা হেব ২৫ মার্চ পর্যন্ত ৩২ বছর।

প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতর েথেক জানা েগেছ, সারােদেশ সরকাির
প্রাথিমক িবদ্যালয়গুেলােত দুই বছর েময়াদী প্রাক-প্রাথিমক িশক্ষা
চালু হওয়ায় নতুন কের এই িশক্ষক িনেয়াগ করা হচ্েছ। প্রাক-প্রাথিমক
স্তেরর জন্য ২৫ হাজার ৬৩০ জন িশক্ষক নতুন পেদ এবং িবদ্যালেয়
শুণ্য থাকা ৬ হাজার ৯৪৭ শূন্যপেদ সহকাির িশক্ষক িনেয়াগ করা হেব।

িশক্ষক িনেয়ােগ আেগর িনর্ধািরত ৬০ শতাংশ নারী, ২০ শতাংশ পুরুষ
এবং ২০ শতাংশ েপাষ্য েকাটা বহাল থাকেছ। এগুেলার মধ্েয আবার
প্রিতিটেত ২০ শতাংশ কের িবজ্ঞান িবষেয়র িশক্ষক িনেয়ােগর েকাটা
অনুসরণ করা হেব।

প্রাথিমক িশক্ষা অিধদফতেরর িনেয়াগ শাখার সহকারী পিরচালক আিতক িবন
সাত্তার সমকালেক বেলন, নতুন কের ৩২ হাজার ৫৭৭ জন িশক্ষক িনেয়াগ
েদয়া হেব। তার মধ্েয প্রাইমাির এডুেকশন েবেঢলপেমন্ট প্রেজক্েটর
(িপইিডিপ-৪) আওতায় প্রাক-প্রাথিমেক ২৫ হাজার ৬৩০ জন এবং িবিভন্ন
সরকাির প্রাথিমক িবদ্যালেয়র সহকারী িশক্ষেকর শুন্য পেদ পেদ
রাজস্ব খােত ৬ হাজার ৯৪৭ জন িনেয়াগ িদেত িবজ্ঞপ্িত প্রকাশ করা
হেয়েছ।

জানা েগেছ, এবার প্রার্থীর এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষার েরাল ও
েরিজস্ট্েরশন নম্বর িদেয় আেবদন প্রক্িরয়া অনলাইেন সম্পন্ন করেত
হেব। আেবদনকারী নারী-পুরুষ উভেয়র জন্য িশক্ষাগত েযাগ্যতা িহেসেব

স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (পাস) বা সমমান িডগ্ির িনর্ধারণ করা
হেয়েছ। বুেয়ট ও েটিলটক েমাবাইল েকাম্পািনর সহায়তায় আেবদন গ্রহণ,
েকন্দ্ের প্রশ্নপত্র পাঠােনা, খাতা মূল্যায়ন ও ফল প্রকাশ করা
হেব।

