
C:\Users\A.B.M.Mamun\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\ বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন কতৃপ .docx-1 

বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  (NTRCA) 
রড ি েস  বারাক টাওয়ার (৪থ তলা) 
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িব ি  

 (সংি  সকেলর অবগিতর জ  ওেয়বসাইেটর মা েম কািশত) 

২০১৬ সােল ১ম িনেয়াগ চে  হীত আেবদেনর িভি েত সহকারী িশ ক (কি উটার) এর ১০৯৫   পেদর 
িবপরীেত মাননীয় হাইেকােটর রােয়র িনেদশনামেত ১০ জা য়াির ২০১৯ তািরেখ াথ  িনেয়ােগর জ  পািরশ করা হয়। 
পরবত েত ২য় িনেয়াগ চে  িশ ক িনেয়ােগর জ  মাননীয় হাইেকােট দােয়র ত ১৬৬  মামলার একী ত রায় এবং 
জনবলকাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা ২০১৮ অ যায়ী াথ  পািরশ কের তািলকা ২৪ জা য়াির ২০১৯ তািরেখ কাশ করা হয়। 

স ত উে  য, ১ম িনেয়াগ চে  িশ া ম ণালেয়র ৩০ িডেস র ২০১৫ তািরেখর ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংশ)-
১০৮১ সং ক পিরপে র ৬.০ নং অ ে দ এবং েযাজ  ে  মিহলা কাটার পিরপ  অ সরণ বক পািরশ ি য়াকরণ 
হেয়েছ। িক  ২য় িনেয়াগ চে  সি িলত জাতীয় মধা তািলকা এবং েযাজ  ে  মিহলা কাটার পিরপ  অ সরণ বক 

পািরশ ি য়াকরণ হেয়েছ।  িবগত ২৪ জা য়াির ২০১৯ তািরেখ ২য় িনেয়াগ চে র ি য়াকরেণর পর িবগত ০৭ ম ২০১৯ 
তািরেখ ি তীয় ধােপ ২০১৬ সােলর সহকারী িশ ক (কি উটার) এর ৫৩২   পেদর িবপরীেত ৫১৪  পেদ াথ  

পািরশকরেণর তািলকা কািশত হয়। উ  তািলকায় েল উপেজলা/েজলা/িবভাগীয় মধাতািলকা অ সরণ না কের 
জনবলকাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা ২০১৮  এবং সি িলত জাতীয় মধা তািলকা অ সরণ করা হেয়িছল। উ  ল গাচরী ত 
হবার সােথ সােথ ১৩ ম ২০১৯ তািরেখ উ  পািরশ তািলকা িগত ঘাষণা করা হয়।  

 
২০১৬ সােলর সহকারী িশ ক (কি উটার) এর ১ম িনেয়াগ চে র থম ধােপ য সকল পেদ াথ  যাগদান কেরিন 

বা পদ  রেয়েছ স সকল পেদ াথ  পািরশকরেণর িনিম  সংি  বসরকাির িশ া িত ােনর চািহদা, সংি  জলা 
িশ া অিফসােরর া রসহ িরত তে র িভি েত, িশ া ম ণালেয়র ৩০ িডেস র ২০১৫ তািরেখর 
৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংশ)-১০৮১ সং ক পিরপ , মাননীয় হাইেকােটর ৯৭৭৭/২০১৬ ও ৯৭৯০/২০১৬ মামলার 
রায় এবং েযাজ  ে  মিহলা কাটার পিরপ  অ সরণ বক মধা ম অ যায়ী সহকারী িশ ক (কি উটার) এর ১০৯৫  

 পেদর মে  সকল াথ  যাগদান না করার কারেণ ৫১০   পেদর িবপরীেত ৪৮৪  পেদ ি তীয় ধােপ াথ েদর িনেয়ােগর 
জ  পািরশ করা হেলা। অবিশ  ২৬  পেদ মিহলা কাটার াথ  না পাওয়ায় উ  ২৬  পেদ িনেয়ােগর জ  পািরশ করা 
যায়িন। এ সােথ িবগত ০৭ ম ২০১৯ তািরেখ টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড ক ক সহকারী িশ ক (কি উটার) এর ৫৩২  

 পেদর িবপরীেত ৫১৪  পেদ াথ  পািরশকরেণর তািলকা িনেদশ েম বািতল ঘাষণা করা হেলা। এ অিন া ত েলর 
জ  ক প  ঃখ কাশ করেছ। এছাড়া, ২০১৬ সােলর সহকারী িশ ক (কি উটার) পেদর  ১ম ধােপ িগত ত ৪৭  পদ 
যাচাই সােপে  ১২  িগত ত পেদর মে  ১১  পেদ াথ  পািরশ করা হেলা। অবিশ  ১  পেদ মিহলা কাটার াথ  না 
পাওয়ায় উ  ১  পেদ িনেয়ােগর জ  পািরশ করা যায়িন। সংেশািধত পািরশ ত াথ েদর তািলকা 
http://ngi.teletalk.com.bd িলংেক দখা যােব। পািরশ া  াথ েদরেক SMS এর মা েম জািনেয় দয়া 
হে । িত ান ধানগণ পািরশ ত (সংেশািধত) াথ েদর তািলকা ত েদর User Id ও Password বহার কের 
দেখ িনেত পারেবন।  

 
স ত উে  য, িনবািচত াথ েদর যাগদােন কান অ িবধার ি  হেল অথবা যাগদােন কান বাধার স ুখীন 

হেল সরাসির সংি  জলা িশ া অিফসােরর সােথ যাগােযাগ কের িন ি  করেত হেব। জলা িশ া অিফসার কান কারেণ 
উ  সম ার িন ি  করেত অপারগ হেল কবলমা  স সম া অ ািফসেক অবিহত করেবন। মা  জলা িশ া অিফসােরর 
মা েম া  আেবদন এ কাযালয় ক ক আমেল নয়া হেব। 
 

                                সদ  (িশ াত  ও িশ ামান) 
                           এন আরিসএ, ঢাকা।  

 


