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কললজভপ্রত ির নতুন নীপ্রতমালা জাপ্রর 

স্টাফ প্ররল ার্ িার ॥ নতুন প্রিক্ষাবলষ ি একাদি শ্রেণীলত ভপ্রত ির নীপ্রতমালা জাপ্রর কলরলে প্রিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাপ্রর করা নতুন এ নীপ্রতমালা 

অনুসালর আগামী ১২ শ্রম শ্রেলক িেম  র্ িালয় ভপ্রত ির জন্য অনলাইলন ও এসএমএলসর মাধ্যলম আলবদন গ্রহণ শুরু হলব। চললব ২৩ শ্রম 

 র্ িন্ত। প্রনব িাপ্রচত প্রিক্ষােীলদর তাপ্রলকা িকাি হলব ১০ জুন। ভপ্রত ি শুরু হলব ২৭ জুন, ১ জুলাই শ্রেলক শুরু হলব ক্লাস। আর্টি সাধারণ 

শ্রবার্ ি, মাদ্রাসা ও কাপ্ররগপ্রর শ্রবার্ ি শ্রেলক ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালল মাধ্যপ্রমক উত্তীণ ি প্রিক্ষােীরা একাদি শ্রেণীলত ভপ্রত ি হলত  ারলব। 

উন্মুক্ত প্রবশ্বপ্রবদ্যালয় শ্রেলক ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালল উত্তীণ িরা আলবদন করলত  ারলব। উন্মুক্ত প্রবশ্বপ্রবদ্যালয় শ্রেলক ভপ্রত ির শ্রক্ষলে 

সলব িাচ্চ বয়স হলব ২২ বের। 

অন্যান্য বেলরর মলতা এবারও অনলাইন ও এসএমএলসর মাধ্যলম ভপ্রত ির আলবদন করলত হলব। এবারও ভপ্রত িলত প্রিক্ষােীরা সলব িাচ্চ 

 েলের ১০টি কলললজর নাম প্রদলত  ারলব। এসএসপ্রসর ফললর প্রভপ্রত্তলতই হলব ভপ্রত ি। অনলাইলন আলবদলনর ঠিকানা র্ারা ফল 

পুনঃপ্রনরীক্ষলণর আলবদন কলরলে তালদরও এ সমলয়র মলধ্য আলবদন করলত হলব।  

নীপ্রতমালায় বলা হলয়লে, অনলাইলন ১৫০ র্াকা আলবদন প্রফ জমা প্রদলয় সব িপ্রনম্ন  াাঁচটি ও সলব িাচ্চ ১০টি কললজ বা সমমালনর 

িপ্রতষ্ঠালনর জন্য  েেক্রলমর প্রভপ্রত্তলত আলবদন করা র্ালব। এসএমএলসর মাধ্যলম আলবদলনর শ্রক্ষলে িপ্রত কলললজর জন্য ১২০ র্াকা 

প্রফ প্রদলত হলব। এলক্ষলেও সলব িাচ্চ ১০টি প্রিক্ষা িপ্রতষ্ঠানলক  েেক্রলম রাখলত  ারলব প্রিক্ষােীরা। অনলাইন ও এসএমএলসর মাধ্যলম 

সলব িাচ্চ ১০টি কলললজ আলবদন করা র্ালব। একজন প্রিক্ষােী র্তগুললা কলললজ আলবদন করলব তার মধ্য শ্রেলক প্রিক্ষােীর শ্রমধা ও 

 েেক্রলমর প্রভপ্রত্তলত একটি মাে কলললজ তার অবস্থান প্রনধ িারণ করা হলব বলল নীপ্রতমালায় জানালনা হলয়লে। ২৪ শ্রেলক ২৬ শ্রমর মলধ্য 

প্রিক্ষােীলদর আলবদন র্াচাই-বাোই ও আ প্রত্ত প্রনষ্পপ্রত্ত করা হলব। পুনঃপ্রনরীক্ষলণ র্ালদর ফল  প্ররবত িন হলব তারা ৩ শ্রেলক ৪ জুন 

 র্ িন্ত আলবদন করলত  ারলব।  েেক্রম  প্ররবত িন করা র্ালব ৫ জুন শ্রেলক। 

১০ জুন িেম তাপ্রলকায় োকা প্রিক্ষােীলদর ১১ শ্রেলক ১৮ জুন ভপ্রত ি প্রনশ্চয়ন (লর্ কলললজর তাপ্রলকায় নাম আসলব ওই কলললজই শ্রর্ 

প্রিক্ষােী ভপ্রত ি হলব তা এসএমএলস প্রনপ্রশ্চত করা) করলত হলব। ২১ জুন প্রিতীয়  র্ িালয় এবং ২৫ জুন তৃতীয়  র্ িালয়র তাপ্রলকা িকাি 

করা হলব। প্রিতীয়  র্ িালয় তাপ্রলকায় োকা প্রিক্ষােীরা ২২-২৩ জুন প্রনশ্চয়ন এবং তৃতীয়  র্ িালয় তাপ্রলকায় োকা প্রিক্ষােীলদর ২৬ জুন 

প্রনশ্চয়ন করলত হলব। ২৭ শ্রেলক ৩০ জুন প্রিক্ষােী ভপ্রত ি শ্রিলষ আগামী ১ জুলাই ক্লাস শুরু হলব। 

ভপ্রত ির আসন প্রনলয় র্া বলা আলে নীপ্রতমালায় ॥ প্রবভাগীয় এবং শ্রজলা সদলরর কলললজ ভপ্রত ির শ্রক্ষলে সংপ্রিষ্ট কলললজর িতভাগ আসন 

সবার জন্য উন্মকু্ত োকলব র্া শ্রমধার প্রভপ্রত্তলত প্রনব িাচন করা হলব। শ্রমধার প্রভপ্রত্তলত ভপ্রত ির  লর র্প্রদ প্রবলিষ অগ্রাপ্রধকারিাপ্ত শ্রকান 

আলবদনকারী োলক তাহলল শ্রমার্ আসলনর অপ্রতপ্ররক্ত ৫ িতাংি মুপ্রক্তলর্াদ্ধার সন্তানলদর জন্য, প্রতন িতাংি প্রবভাগীয় ও শ্রজলা সদলরর 

বাইলরর প্রিক্ষােীলদর জন্য, দুই িতাংি প্রিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দফতলরর কম িকত িা-কম িচারী, প্রিক্ষািপ্রতষ্ঠালনর প্রিক্ষক-কম িচারী 

এবং স্ব স্ব িপ্রতষ্ঠালনর  প্ররচালনা  ষ িলদর সদস্যলদর সন্তানলদর জন্য।  

ভপ্রত ি প্রফ শ্রকাোয় কত? ॥ মফস্বল/ল ৌর (উ লজলা) এলাকার প্রিক্ষািপ্রতষ্ঠালন শ্রসিনচাজিসহ সব িসাকুলে এক হাজার র্াকা, শ্র ৌর 

(লজলা সদর) এলাকায় দুই হাজার র্াকা এবং ঢাকা োড়া অন্য শ্রমলরা প্রলর্ন এলাকায় প্রতন হাজার র্াকার শ্রবপ্রি প্রফ শ্রনয়া র্ালব না। 

ঢাকা শ্রমলরা প্রলর্ন এলাকায় এমপ্র ওভুক্ত প্রিক্ষািপ্রতষ্ঠান প্রিক্ষােী ভপ্রত িলত  াাঁচ হাজার র্াকার শ্রবপ্রি প্রনলত  ারলব না। 

 

 


