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স্মারক নং-৩৮.১৭৯.০০০০.১০.১০৪.২০১৫-৩০৯                                     তাশরখ : 
২০  ভাদ্র   ১৪২৩ বঃ

     ০৪  সেপ্টেম্বর ২০১৬শরঃ
 

নিয় োগ নিজ্ঞনি 

 

প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণাল্প্টয়র শনয়ন্ত্রণািীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পশরচাশল্ত শিশু কল্যাণ প্রাথশিক শবদযাল্প্টয়র  শনম্নবশণিত িনূয পদ েিপূ্টে 

অস্থায়ীভাপ্টব  শনপ্টয়াপ্টগর জনয বাংল্াপ্টদপ্টির স্োয়ী নাগশরকপ্টদর শনকট েপ্টত আপ্টবদন আেবান করা যাপ্টে। প্রাথীপ্টদর শনম্নবশণিত  পপ্টদর 

শবপরীপ্টত উশিশখত শিক্ষাগত সযাগযতা, বয়ে ও অনযানয সযাগযতা থাকপ্টত েপ্টব এবং আপ্টবদপ্টনর িতি াবল্ী প্রশতপাল্ন করপ্টত েপ্টব।  

 

ক্রশিক 

নং 
পপ্টদর নাি পপ্টদর 

েংখযা 
জাতীয় সবতন 

সেল্ ২০১৫ 

বয়ে শিক্ষাগত সযাগযতা সয েকল্ সজল্ার প্রাথীগণ 

আপ্টবদন করপ্টত পারপ্টব। 

 ১  প্রধোি নিক্ষক 

 

০৮ টি সেডঃ- ১৩ 

১১০০০-

২৬৫৯০/-

(প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) 

২৫-৩৫ 

বৎের  

সকান স্বীকৃত শবশ্বশবদযাল্য় েপ্টত 

ননূযতি শিতীয় শবভাগ/সেশণ/ 

েিিাপ্টনর শজশপএেে স্নাতক বা 
েিিাপ্টনর শডশে। 
প্রশিক্ষণ প্রাপ্তপ্টদর সক্ষপ্টে 

োর্টি শিপ্টকট ইন এডুপ্টকিন/ 

েিিাপ্টনর প্রশিক্ষণ সকােি উত্তীণি  

কুশিিা, েশবগঞ্জ, পাবনা, 
বগুড়া, বরগুনা, 
নীল্িািারী, কুশড়োি, 

বশরিাল্ 

 

সেডঃ- ১৪ 

১০২০০-

২৪৬৮০/-

(প্রশিক্ষণ শবেীন) 

২ (ক) েেকারী শিক্ষক 

(ঢোকো 
মহোিগরী) 

০৩ টি সেড-১৫ 

৯৭০০-

২৩৪৯০/-

(প্রশিক্ষণ  প্রাপ্ত)  

১৮-৩০ 

বৎের 

পরুুষ প্রোর্থীঃ সকান স্বীকৃত 

শবশ্বশবদযাল্য় েপ্টত ননূযতি শিতীয় 

শবভাগ/সেশণ/েিিাপ্টনর শজশপএেে 

স্নাতক বা েিিাপ্টনর শডশে। 
প্রশিক্ষণ প্রাপ্তপ্টদর সক্ষপ্টে 

োর্টি শিপ্টকট ইন এডুপ্টকিন/ 

েিিাপ্টনর প্রশিক্ষণ সকােি উত্তীণি  
 

মনহলো প্রোর্থীঃ উচ্চ িািযশিক  

োর্টি শিপ্টকট বা েিিাপ্টনর 

পরীক্ষায় ননূযতি শিতীয়  

শবভাগ/েিিাপ্টনর পরীক্ষায় 

শজশপএেে উত্তীণি অথবা স্নাতক বা 
েিিাপ্টনর পরীক্ষায় উত্তীণি।  

সকল জেলোর প্রোর্থ 

সেড-১৬ 

৯৩০০-২২৪৯০ 

(প্রশিক্ষণ শবেীন) 

২ (খ) েেকারী শিক্ষক 

(ঢোকো 
মহোিগর  

বযশতত) 

৩২ টি সেড-১৫ 

৯৭০০-

২৩৪৯০/-

(প্রশিক্ষণ  প্রাপ্ত)  

শকপ্টিারগঞ্জ, েশবগঞ্জ, 

বরগুনা, েুনািগঞ্জ, 

সনায়াখাশল্, ল্ক্ষীপুর, 

ব্রাহ্মণবাশড়য়া, নওগাাঁ, 
ল্াল্িশনরোট, বশরিাল্, 

নড়াইল্, োতক্ষীরা, 
সগাপাল্গঞ্জ, িাগুরা, 
শেরাজগঞ্জ, রংপুর, 

টাঙ্গাইল্,যপ্টিার, 

নারায়ণগঞ্জ, িাদারীপুর, 

চুয়াডাংগা, কক্সবাজার, 

চট্টোি, রাঙ্গািার্ট, 

খাগড়াছশড়, নীল্িািারী  

 

সেড-১৬ 

৯৩০০-

২২৪৯০/- 

(প্রশিক্ষণ শবেীন) 

৩  অশিে েোয়ক ০১ টি  

 

সেড-২০ 

৮২৫০-

২০০১০/- 

১৮-৩০ 

বৎের 

ননূযতি ৮ি সেশণ পাি এবং 
েুস্বাপ্টস্থযর অশিকারী েপ্টত েপ্টব। 

িশরদপুর 

৪ ননি প্রেরী 
(কাশরগশর 

প্রশিক্ষণ সকপ্টের 

জনয) 

০২ টি  

 

োকুল্য সবতন 

৬০০০/- 

১৮-৩০ 

বৎের 

ননূযতি ৮ি সেশণ পাি এবং 
েুস্বাপ্টস্থযর অশিকারী েপ্টত েপ্টব। 

কুশিিা, ল্াল্িশনরোট 

 

 



আয়িদয়ির ির্ত োিলীীঃ 

১। আেেী প্রাথীপ্টদর জনপ্রিােন িন্ত্রণাল্য় কতৃি ক প্রণীত িরপ্টি পশরচাল্ক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথশিক শিক্ষা অশিদপ্তর ভবন, শিরপুর-২,  

    ঢাকা বরাবর আপ্টবদন করপ্টত েপ্টব। আপ্টবদনপপ্টের নিনুা শিশু কল্যাণ ট্রাপ্টস্টর ওপ্টয়ব োইপ্টড (www.skt.gov.bd) এ পাওয়া যাপ্টব। 
২। আপ্টবদনপপ্টের োপ্টথ সকাপ্টনা কাগজপোশদ েংযুক্ত করপ্টত েপ্টব না, তপ্টব েদযপ্টতাল্া ০২ (দইু) কশপ ৫x৫ সেঃ শিঃ োইপ্টজর েতযাশয়ত  

    ছশব এবং এক কশপ স্টাম্প োইপ্টজর ছশব েংযুক্ত করপ্টত েপ্টব। 
৩। সিৌশখক পরীক্ষার জনয শনবিাশচত প্রাথীপ্টদর সিৌশখক পরীক্ষার  েিয় েকল্ শিক্ষাগত সযাগযতার েনদপে, সপৌরেভার সিয়র/শের্ট  

    কপ্টপিাপ্টরিপ্টনর কাউশিল্র/ইউশনয়ন পশরষপ্টদর সচয়ারিযান কতৃি ক প্রদত্ত স্োয়ী শনবাে েংক্রান্ত েনদপে, ৯ি বা তদরু্ধ্ি সেডভুক্ত েরকারী  
    কিিকতি া কতৃি ক প্রদত্ত চাশরশেক েনদপেেে আপ্টবদপ্টন উশিশখত েকল্ তপ্টথযর েপপ্টক্ষ িলূ্ কশপ প্রদিিন করপ্টত েপ্টব এবং েকল্  

    েনদপপ্টের এক কশপ েতযাশয়ত অনশুল্শপ জিা প্রদান করপ্টত েপ্টব। 

৪। আপ্টবদনপপ্টে সকাটার উপ্টিখ থাকপ্টল্ উক্ত সকাটার েপপ্টক্ষ যথাযথ কতৃি পপ্টক্ষর শনকট েপ্টত প্রাপ্ত েনদপপ্টের িলূ্কশপ সিৌশখক পরীক্ষার  

    েিয় প্রদিিন করপ্টত েপ্টব এবং এক কশপ েতযাশয়ত অনশুল্শপ জিা প্রদান করপ্টত েপ্টব।  

৫। েরকারী/আিােরকারী/ স্বায়ত্তিাশেত প্রশতষ্ঠাপ্টন কিিরত প্রাথীপ্টদর যথাযথ কতৃি পপ্টক্ষর িািযপ্টি শনশদষ্ট েিয়েীিার িপ্টিয আপ্টবদন করপ্টত  

    েপ্টব। আপ্টবদপ্টনর অশেি কশপ েেণপ্টযাগয নয়। 

৬। আগািী ২৯/০৯/২০১৬ তাশরপ্টখ প্রিান শিক্ষক পপ্টদ আপ্টবদনকারীর বয়ে ২৫ বৎের সথপ্টক ৩৫ বৎের এবং অনযানয পপ্টদর সক্ষপ্টে  

    আপ্টবদনকারীর বয়ে ১৮ সথপ্টক ৩০ বৎের এবং িশুক্তপ্টযাদ্ধা/িেীদ িশুক্তপ্টযাদ্ধার পুে/কনযার সক্ষপ্টে বয়েেীিা ১৮-৩২ বৎের েপ্টত েপ্টব।  

    এেএেশে েনদপপ্টের শভশত্তপ্টত বয়ে শনিিারন করা েপ্টব। বয়প্টের সক্ষপ্টে এশিপ্টডশিট েেণপ্টযাগয নয়। 

৭। প্রাথীগণ আপ্টবদনপপ্টের খাপ্টির উপপ্টর পপ্টদর নাি, শনজ সজল্া এবং ঢাকা িোনগর/সয সজল্ার প্রাথী শেপ্টেপ্টব আপ্টবদন করা েপ্টয়প্টছ তাো  
    উপ্টিখ করপ্টত েপ্টব।  

৮। শনপ্টয়াগ নীশতিাল্া অনযুায়ী বাছাইকৃত প্রাথীপ্টক শল্শখত পরীক্ষায় অংিেেণ করপ্টত েপ্টব। সকবল্িাে শল্শখত পরীক্ষায় উত্তীণ প্রাথীপ্টদরপ্টক  

    সিৌশখক পরীক্ষার জনয আিন্ত্রণ জানাপ্টনা েপ্টব।   
৯। পরীক্ষােেপ্টণর জনয স্থান, তাশরখ ও েিয়েূচী উপ্টিখপূবিক প্রপ্টবিপে যথাযথেিপ্টয় প্রাথশিকভাপ্টব শনবিাশচত প্রাথীপ্টদর বতি িান ঠিকানায়  

    সপ্ররণ করা  েপ্টব। পরীক্ষায় অংিেেপ্টণর জনয সকান প্রকার র্টএ/শডএ প্রদান করা েপ্টব না। 

১০। আপ্টবদনপপ্টের েংপ্টগ “নিশু কলযোণ ট্রোস্ট” এর অনকুূপ্টল্ সয সকান তিশেল্ বযাংক েপ্টত ক্রশিক নং ১ ও ২ এ বশণিত পপ্টদর জনয ৩০০/-  

     (শতনিত) টাকা এবং ক্রশিক নং-৩ ও ৪ এ বশণিত পপ্টদর জনয ২০০/- (দইুিত) টাকা িপূ্টল্যর বযাংক ড্রািট (অপ্টিরতপ্টযাগয) দাশখল্  

     করপ্টত েপ্টব (ঢাকা িেপ্টর সপ-অডি ার েেণপ্টযাগয)। 
১১। প্রাথীর বতি িান ঠিকানা েম্বশল্ত এবং ১০ টাকার ডাকর্টপ্টকট েংযুক্ত একর্ট সিরত খাি ১০.৫X২৪ সেঃশিঃ োইপ্টজর আপ্টবদনপপ্টের  

      োপ্টথ দাশখল্ করপ্টত েপ্টব। 
১২। আপ্টবদনপে আগািী ২৯/০৯/২০১৬ তাশরপ্টখর িপ্টিয পশরচাল্ক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রাথশিক শিক্ষা অশিদপ্তর ভবন, কক্ষ নং-১০৪,  

   শিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ ঠিকানায় ডাকপ্টযাপ্টগ অথবা েরােশর সপৌছাপ্টত েপ্টব। শনিিাশরত তাশরপ্টখর পর সকান আপ্টবদনপে েেণপ্টযাগয েপ্টব 

না  
অসম্পণূত ও নিলয়ে প্রোি আয়িদিপত্র িোনর্ল িয়ল গণযহয়ি।  

১৩। সকান প্রকার কারণ দিিাপ্টনা বযশতপ্টরপ্টক কতৃি পক্ষ এ শনপ্টয়াগ শবজ্ঞশপ্ত েংপ্টিািন বা বাশতল্ করপ্টত পারপ্টব। 

১৪। চূড়ান্ত শনপ্টয়াপ্টগর েিয় পদেংখযা হ্রাে/বশৃদ্ধ সপপ্টত পাপ্টর। 

১৫। শিশু কল্যাণ ট্রাপ্টস্টর ওপ্টয়ব োইট (www.skt.gov.bd) এ শবজ্ঞশপ্ত পাওয়া যাপ্টব। 
                                                                                                         

                                              স্বাক্ষশরত                                                      

সিাঃ সদল্ওয়ার সোপ্টেন 

(যুগ্ম-েশচব) 

পশরচাল্ক 

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

সিানঃ ৫৫০৭৪৮৮৪ 

ই-সিইল্ঃ- director@skt.gov.bd 

  

http://www.skt.gov.bd/
http://www.skt.gov.bd/


 

চাকশরর আপ্টবদন িরি 
 

 

 

 

 

 

 

১. পপ্টদর নািঃ  
২. শবজ্ঞশপ্তর নম্বরঃ  তাশরখঃ         

৩. 
প্রাথীর নাি 

বাংল্ায়ঃ  

ইংপ্টরশজপ্টত (বড় অক্ষপ্টর):  

৪. জাতীয় পশরচয় নম্বরঃ                  (সয 

সকান 

একর্ট) জন্ম শনবন্ধন নম্বরঃ                  

৫. জন্ম তাশরখঃ         ৬. জন্মস্থান (সজল্া) :  
৭. শবজ্ঞশপ্তপ্টত উশিশখত তাশরপ্টখ প্রাথীর বয়ে:               বছর                িাে                  শদন 

৮. িাতার নািঃ   
৯. শপতার নািঃ   
১০. ঠিকানা বতি িান স্থায়ী 

োিঃ   

ইউশনয়ন/ওয়াডি ঃ   

ডাকঘরঃ   

সপাস্টপ্টকাড নম্বরঃ   

উপপ্টজল্াঃ   

সজল্াঃ    

১১. সযাগাপ্টযাগঃ  ই-সিইল্ঃ  
১২. জাতীয়তাঃ  ১৩. সজন্ডারঃ  
১৪. িিিঃ  ১৫. সপিাঃ  
১৬. শিক্ষাগত সযাগযতা 

পরীক্ষার নাি শবষয় শিক্ষা প্রশতষ্ঠান 
পাপ্টের 

েন 
সবাডি  

সেড/সেণী/ 
শবভাগ 

      

      

      

১৭. অশতশরক্ত সযাগযতা (যশদ থাপ্টক):   

১৮. অশভজ্ঞতার শববরণ (প্রপ্টযাজয সক্ষপ্টে):  

১৯. সকাটা (র্টক শদন) িুশক্তপ্টযাদ্ধা/িেীদ িুশক্তপ্টযাদ্ধাপ্টদর পুে-কনযা/পুে-কনযার-পুে-কনযা এশতি/িারীশরক প্রশতবন্ধী 
কু্ষদ্র ন-ৃসগাষ্ঠী আনোর ও োি প্রশতরক্ষা েদেয অনযানযঃ 

২০. সট্রজারী চাল্ান নম্বরঃ তাশরখঃ         

বযাংক ও িাখার নািঃ  
২১ শবভাগীয় প্রাথী শকনা (র্টক শদন): েযাাঁ না  প্রপ্টযাজয নয় 

 

        আশি এ িপ্টিি অঙ্গীকার করশছ সয, ওপপ্টর বশণিত তথযাবশল্ েম্পূণি েতয। সিৌশখক পরীক্ষার েিয় উশিশখত তথয প্রিাপ্টণর জনয েকল্ িূল্ োর্টি শিপ্টকট ও 

সরকডি পে উপস্থাপন করব। সকান তথয অেতয প্রিাশণত েপ্টল্ আইনানুগ িাশি সভাগ করপ্টত বািয থাকব। 

 

তাশরখঃ                               প্রাথীর স্বাক্ষর 

 

 

 

5x5 োইপ্টজর েম্প্রশত 

সতাল্া ২ কশপ ছশব 

 



শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণাল্য় 

 

নিয় োগ নিজ্ঞনির সংয়িোধিী 

 

শিশু কল্যাণ ট্রাপ্টস্টর স্মারক নং-৩৮.১৭৯.০০০০.১০.১০৪.২০১৫-৩০৯, তাশরখ- ২০ ভাদ্র, ১৪২৩বাংল্া, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬শরঃ এর 

িািযপ্টি জারীকৃত এবং গত ০৭/০৯/২০১৬ তাশরপ্টখ “দদনিক সমকোল” এবং “দদনিক কোয়লর কন্ঠ” পশেকায় প্রকাশিত নিয় োগ 

নিজ্ঞনির আপ্টবদপ্টনর িতি াবল্ী ক্রশিক নং- ০১ ও ১৫ সত বশণিত শিশু কল্যাণ ট্রাপ্টস্টর ওপ্টয়ব োইট ছাড়াও প্রাথশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণাল্প্টয়র 

ওপ্টয়ব োইট (www.mopme.gov.bd) এবং প্রাথশিক শিক্ষা অশিদপ্তপ্টরর ওপ্টয়ব োইট (www.dpe.gov.bd)-এ শনপ্টয়াগ শবজ্ঞশপ্ত ও 

আপ্টবদনপপ্টের নিনুা িরি পাওয়া যাপ্টব। 

      

 স্বাক্ষশরত                                                      

সিাঃ সদল্ওয়ার সোপ্টেন 

(যুগ্ম-েশচব) 

পশরচাল্ক 

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট 

সিানঃ ৫৫০৭৪৮৮৪ 

ই-সিইল্ঃ- director@skt.gov.bd 
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