
ঢাকা, ১৯ জুন ২০২২ 

৯৫ জন অধ্যক্ষের পদ ৪র্ থ গ্রেড গ্রর্ক্ষক ৩য় গ্রেক্ষড উন্নীত করা হক্ষয়ক্ষে 

 

৯৫ জন সরকারর কক্ষেক্ষজর অধ্যক্ষের পদক্ষক ৪র্ থ গ্রেড গ্রর্ক্ষক তৃতীয় গ্রেক্ষড উন্নীত করা হক্ষয়ক্ষে। ইরতপূক্ষব থ রিো কযাডাক্ষর ৩য় গ্রেক্ষড 

উন্নীত হওয়ার সুক্ষ াগ রেে না। আজ প্রিাসরনক উন্নয়ন সংক্রান্ত সরিব করিটির সভায় এর অনুক্ষিাদন গ্রদয়া হয়। উক্ষেখ্য রব.রস.এস 

(সাধারণ রিো) কযাডাক্ষরর অধ্যাপক্ষকর রবদ্যিান পদটি ৪র্ থ গ্রেক্ষডর এবং রসক্ষেকিন গ্রেক্ষডর িাধ্যক্ষি  ৩য় গ্রেক্ষড  াওয়ার সুক্ষ াগ 

রেে না। সরকারর কক্ষেজসমূক্ষহর িক্ষধ্য অন থাস এবং অনাস থ-িার্স্থাস কক্ষেক্ষজর রবভাগীয় প্রধাক্ষনর পদটিও ৪র্ থ গ্রেক্ষডর 

অধ্যাপক পদি থাদার, আবার অধ্যে ও উপাধ্যক্ষের পদটিও ৪র্ থ গ্রেক্ষডর অধ্যাপক পদি থাদার। তাই প্রিাসরনক ভারসাম্য আনয়ন 

ও শৃঙ্খোর স্বাক্ষর্ থ রবভাগীয় িহক্ষরর ০৯টি কক্ষেজ ও অন্যান্য গ্রজোর ৮৬টি কক্ষেজ গ্রিাট ৯৫ (পঁিানব্বই) টি কক্ষেক্ষজর অধ্যে পক্ষদর 

গ্রবতন গ্রেড জাতীয় গ্রবতন গ্রেে, ২০১৫ অনু ায়ী ৪র্ থ গ্রেড গ্রর্ক্ষক ৩য় গ্রেক্ষড উন্নীত করা হক্ষয়ক্ষে। 

 

কক্ষেজ সমুক্ষহর নাি রনম্নরূপ: 

 

ক্ররিক নং 
রবভাগীয় িহক্ষরর ৯টি কক্ষেজ 

পক্ষদর নাি কক্ষেক্ষজর নাি 

1.  অধ্যে ঢাকা কক্ষেজ, ঢাকা।  

2.  অধ্যে ইক্ষডন িরহো কক্ষেজ, ঢাকা। 

3.  অধ্যে আনন্দক্ষিাহন কক্ষেজ, িয়িনরসংহ। 

4.  অধ্যে িট্টোি কক্ষেজ, িট্টোি। 

5.  অধ্যে এিরস কক্ষেজ, রসক্ষেট। 

6.  অধ্যে রাজিাহী কক্ষেজ, রাজিাহী। 

7.  অধ্যে কারিাইক্ষকে কক্ষেজ, রংপুর। 

8.  অধ্যে সরকারর রবএে কক্ষেজ, খুেনা। 

9.  অধ্যে সরকারর রবএি কক্ষেজ, বররিাে। 

অন্যান্য গ্রজোর ৮৬টি কক্ষেজ 

ক্ররিক নং পক্ষদর নাি কক্ষেক্ষজর নাি 

1.  অধ্যে সরকারর রততুিীর কক্ষেজ, ঢাকা। 

2.  অধ্যে করব নজরুে সরকারর কক্ষেজ, ঢাকা। 

3.  অধ্যে সরকারর িহীদ গ্রসাহরাওয়াদী কক্ষেজ, ঢাকা 

4.  অধ্যে সরকারর বাঙো কক্ষেজ, রিরপুর, ঢাকা 

5.  অধ্যে গ্রবগি বদরুক্ষন্নসা সরকারর িরহো কক্ষেজ, ঢাকা 

6.  অধ্যে সরকারর গ্রতাোরাি কক্ষেজ, নারায়ণগঞ্জ 

7.  অধ্যে সরকারর গ্রদক্ষবন্দ্র কক্ষেজ িারনকগঞ্জ 

8.  অধ্যে সরকারর হরগঙ্গা কক্ষেজ, মুরিগঞ্জ 

9.  অধ্যে ভাওয়াে বদক্ষর আেি সরকারর কক্ষেজ, গাজীপুর 

10.  অধ্যে টংগী সরকারর কক্ষেজ, গাজীপুর 

11.  অধ্যে নররসংদী সরকারর কক্ষেজ, নররসংদী 

12.  অধ্যে সরকারর িহীদ আসাদ কক্ষেজ, রিবপুর, নররসংদী  

13.  অধ্যে রাজবাড়ী সরকারর কক্ষেজ, রাজবাড়ী 

 

 

ক্ররিক নং পক্ষদর নাি কক্ষেক্ষজর নাি 

14.  অধ্যে সরকারর রাক্ষজন্দ্র কক্ষেজ, ফররদপুর 

15.  অধ্যে সরকারর সারদা সুন্দরী িরহো কক্ষেজ, ফররদপুর 

16.  অধ্যে সরকারর বঙ্গবন্ধু কক্ষেজ, গ্রগাপােগঞ্জ 

17.  অধ্যে িরীয়তপুর সরকারর কক্ষেজ িরীয়তপুর 



18.  অধ্যে সরকারর নারজিউদ্দীন কক্ষেজ, িাদারীপুর 

19.  অধ্যে গুরুদয়াে সরকারর কক্ষেজ, রকক্ষিারগঞ্জ 

20.  অধ্যে রকক্ষিারগঞ্জ সরকারর িরহো কক্ষেজ, রকক্ষিারগঞ্জ 

21.  অধ্যে িরিনুক্ষন্নসা সরকারর িরহো কক্ষেজ, িয়িনরসংহ 

22.  অধ্যে গ্রনত্রক্ষকাণা সরকারর কক্ষেজ, গ্রনত্রক্ষকানা 

23.  অধ্যে সরকারর আক্ষিক িাহমুদ কক্ষেজ, জািােপুর 

24.  অধ্যে গ্রিরপুর সরকারর কক্ষেজ, গ্রিরপুর 

25.  অধ্যে সরকারর সা’দত কক্ষেজ, টাঙ্গাইে 

26.  অধ্যে সরকারর এি এি আেী কক্ষেজ, টাঙ্গাইে 

27.  অধ্যে কুমুরদনী সরকারর িরহো কক্ষেজ, টাঙ্গাইে 

28.  অধ্যে বররিাে সরকারর িরহো কক্ষেজ, বররিাে 

29.  অধ্যে সরকারর সসয়দ হাক্ষতি আেী কক্ষেজ, বররিাে 

30.  অধ্যে সরকারর গ্রসাহরাওয়াররদ থ কক্ষেজ,রপক্ষরাপপুর 

31.  অধ্যে গ্রভাো সরকারর কক্ষেজ, গ্রভাো 

32.  অধ্যে পটুয়াখােী সরকারর কক্ষেজ, পটুয়াখােী 

33.  অধ্যে রাজিাহী সরকারর িরহো কক্ষেজ, রাজিাহী 

34.  অধ্যে রাজিাহী সরকারর রসটি কক্ষেজ, রাজিাহী 

35.  অধ্যে রনউ গভঃ রডরে কক্ষেজ, রাজিাহী 

36.  অধ্যে নবাবগঞ্জ সরকারর কক্ষেজ, িাঁপাইনবাবগঞ্জ 

37.  অধ্যে নওগাঁ সরকারর কক্ষেজ, নওগাঁ 

38.  অধ্যে সাপাহার সরকারর কক্ষেজ, সাপাহার, নওগাঁ 

39.  অধ্যে নবাব রসরাজ-উদ-ক্ষদৌো সরকারর কক্ষেজ, নাক্ষটার 

40.  অধ্যে সরকারর আরজজুে হক কক্ষেজ, বগুড়া 

41.  অধ্যে সরকারর িাহ সুেতান কক্ষেজ, সদর, বগুড়া 

42.  অধ্যে জয়পুরহাট সরকারর কক্ষেজ, জয়পুরহাট 

43.  অধ্যে সরকারর এডওয়াড থ কক্ষেজ, পাবনা 

44.  অধ্যে ঈশ্বরদী সরকারর কক্ষেজ, পাবনা 

45.  অধ্যে িহীদ বুেবুে সরকারর কক্ষেজ, পাবনা 

46.  অধ্যে রসরাজগঞ্জ সরকারর কক্ষেজ, রসরাজগঞ্জ 

47.  অধ্যে ইসোরিয়া সরকারর কক্ষেজ, রসরাজগঞ্জ 

48.  অধ্যে সরকারর আকবর আেী কক্ষেজ, উোপাড়া, রসরাজগঞ্জ 

49.  অধ্যে রংপুর সরকারর কক্ষেজ, রংপুর 

50.  অধ্যে গাইবান্ধা সরকারর কক্ষেজ, গাইবান্ধা 

51.  অধ্যে কুরড়োি সরকারর কক্ষেজ, কুরড়োি 

52.  অধ্যে নীেফািারী সরকারর কক্ষেজ, নীেফািারী 

 

ক্ররিক নং পক্ষদর নাি কক্ষেক্ষজর নাি 

53.  অধ্যে োেিরনরহাট সরকারর কক্ষেজ, োেিরনরহাট 

54.  অধ্যে রদনাজপুর সরকারর কক্ষেজ, রদনাজপুর 

55.  অধ্যে ঠাকুরগাঁও সরকারর কক্ষেজ, ঠাকুরগাঁও 

56.  অধ্যে খুেনা সরকারর িরহো কক্ষেজ, খুেনা 

57.  অধ্যে সরকারর সুন্দরবন আদি থ কক্ষেজ, খুেনা 

58.  অধ্যে সরকারর পাইওরনয়ার িরহো কক্ষেজ, খুেনা 

59.  অধ্যে  ক্ষিার সরকারর রসটি কক্ষেজ,  ক্ষিার 

60.  অধ্যে সরকারর এি এি কক্ষেজ,  ক্ষিার 

61.  অধ্যে নড়াইে সরকারর রভক্ষক্ষটাররয়া কক্ষেজ, নড়াইে 

62.  অধ্যে সরকারর গ্রক.রস. কক্ষেজ, রিনাইদহ 

63.  অধ্যে সরকারর গ্রহাক্ষসন িহীদ গ্রসাহরাওয়ারদ থ কক্ষেজ, িাগুরা 



64.  অধ্যে কুরিয়া সরকারর কক্ষেজ, কুরিয়া 

65.  অধ্যে চুয়াডাঙ্গা সরকারর কক্ষেজ, চুয়াডাঙ্গা 

66.  অধ্যে সাতেীরা সরকারর কক্ষেজ, সাতেীরা 

67.  অধ্যে সাতেীরা সরকারর িরহো কক্ষেজ, সাতেীরা 

68.  অধ্যে সরকারর রপ.রস. কক্ষেজ, বাক্ষগরহাট 

69.  অধ্যে সরকারর হাজী মুহাম্মদ িহরসন কক্ষেজ, িট্টোি 

70.  অধ্যে সরকারর রসটি কক্ষেজ, িট্টোি 

71.  অধ্যে পটিয়া সরকারর কক্ষেজ, পটিয়া, িট্টোি 

72.  অধ্যে কক্সবাজার সরকারর কক্ষেজ, কক্সবাজার 

73.  অধ্যে রাঙ্গািাটি সরকারর কক্ষেজ, রাঙ্গািাটি 

74.  অধ্যে খাগড়ােরড় সরকারর কক্ষেজ, খাগড়ােরড় 

75.  অধ্যে বান্দরবান সরকারর কক্ষেজ, বান্দরবান 

76.  অধ্যে গ্রনায়াখােী সরকারর কক্ষেজ, গ্রনায়াখােী 

77.  অধ্যে গ্রিৌমুহনী সরকারর এসএ কক্ষেজ, গ্রিৌমুহনী, গ্রনায়াখােী 

78.  অধ্যে গ্রফনী সরকারর কক্ষেজ, গ্রফনী 

79.  অধ্যে কুরিো রভক্ষটাররয়া সরকারর কক্ষেজ, কুরিো 

80.  অধ্যে কুরিো সরকারর িরহো কক্ষেজ, কুরিো 

81.  অধ্যে ব্রাহ্মণবারড়য়া সরকারর কক্ষেজ, ব্রাহ্মণবারড়য়া 

82.  অধ্যে িাঁদপুর সরকারর কক্ষেজ, িাঁদপুর 

83.  অধ্যে েক্ষ্মীপুর সরকারর কক্ষেজ, েক্ষ্মীপুর 

84.  অধ্যে বৃন্দাবন সরকারর কক্ষেজ, হরবগঞ্জ 

85.  অধ্যে গ্রিৌেভীবাজার সরকারর কক্ষেজ, গ্রিৌেভীবাজার 

86.  অধ্যে সুনািগঞ্জ সরকারর কক্ষেজ, সুনািগঞ্জ 

 

 

 

 

 

গ্রিাহাম্মদ আবুে খাক্ষয়র 

তথ্য ও জনসংক্ষ াগ কি থকতথা 

রিো িন্ত্রণােয় 

গ্রিাবাইে নাম্বার:০১৭১৬০৬৬৮৮ 

 

 

 

 


