
বার্ষিক প্রর্িববদন ২০১৫ 

১৪২১-১৪২২ বঙ্গাব্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কিতি পক্ষ (এনটিআরর্সএ) 

নায়েম ক্যাম্পাস, এক্ায়েমমক্ ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ধানমমি, ঢাক্া-১২০৫ 

www.ntrca.gov.bd 



 

 

এ এম এম আজহার 

চেোরমযান (অমতমরক্ত সমেব) 

এনটিআরমসএ 

মিক্ষা মন্ত্রণালে, ঢাক্া।  

 

 

মুখবন্ধ 

  এক্জন মিক্ষক্ সমায়জ জ্ঞায়নর সঞ্চারণ ও মবক্ায়ি অনযতম মূখয ভূমমক্া পালন ক্য়রন। ভমবষ্যৎ 

উপয় াগী জ্ঞান মবজ্ঞায়ন জামতয়ক্ সমৃদ্ধ ক্রা এবং সংক্ট চমাক্ায়বলার জনয প্রস্ত্তত ক্রার দামেত্বও 

অয়নক্াংয়ি এক্জন সয়েতন মিক্ষক্ মনয়ে থায়ক্ন। আধমুনক্ জ্ঞান সমৃদ্ধ মানষু্ই হয়ত পায়রন এক্জন 

চ াগয ও দক্ষ মিক্ষক্। বাংলায়দয়ি প্রাে ৩৩,০০০ (চতমিি হাজার) চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠান রয়েয়ে;  া 

চদয়ির সমগ্র মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়নর প্রাে ৯৮%। চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ চ াগয ও দক্ষ মিক্ষক্ 

মনববােয়নর লয়ক্ষ ২০০৫ সায়ল এক্টি আইয়নর মাধযয়ম চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ 

(এনটিআরমসএ) নায়ম এক্টি স্বােত্ত্বিামসত প্রমতষ্ঠান প্রমতমষ্ঠত হে। জামতয়ক্ দক্ষ মানব সম্পয়দ পমরণত 

ক্রার প্রোয়স চবসরক্ামর সু্কল, ক্য়লজ, মাদ্রাসা ও ক্ামরগমর মিক্ষার জনয উপ ুক্ত মিক্ষক্-মান মনধবারণ, 

চ াগযতা মনধবারণী পরীক্ষাে উতীণব প্রাথীয়দরয়ক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন প্রদান, মনবমন্ধত ও প্রতযেনকৃ্ত 

মিক্ষক্ প্রাথীয়দর তামলক্া প্রস্ত্ততক্রণসহ চক্ষি মবয়িয়ষ্ প্রমিক্ষণ প্রদায়নর মত গুরুত্বপূণব ক্া বাবমলও এই 

ক্তৃব পয়ক্ষর ক্মব অমধয়ক্ষয়ির আওতাভুক্ত। এনটিআরমসএ প্রমতষ্ঠালগ্ন হয়ত অমপবত দামেত্বাবমল  থাসম্ভব 

সুষু্ঠভায়ব সম্পাদন ক্য়র েয়লয়ে  ার ইমতবােক্ প্রভাব চদয়ির সামমগ্রক্ মিক্ষা বযবস্থাপনাে ইয়তাময়ধযই 

দিৃযমান হয়ত শুরু ক্য়রয়ে। 

 চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ আইন ২০০৫-এর ১৭(১) ধারার মবধানময়ত 

এনটিআরমসএ’র প্রমতবের সম্পামদত ক্মবক্াি সমন্বয়ে বামষ্বক্ প্রমতয়বদন প্রস্ত্তত ক্য়র সরক্ার তথা 

মিক্ষা মন্ত্রণালে সমীয়প উপস্থাপন ক্রা হয়ে থায়ক্। প্রমতয়বদয়ন ক্তৃব পয়ক্ষর মভিন, মমিন, সংমিষ্ট বেয়র 

সম্পামদত ক্া বক্রয়মর সংমক্ষপ্ত মববরণ, ভমবষ্যৎ পমরক্ল্পনাসহ প্রাসমঙ্গক্ অনযানয মবষ্োমদর প্রমতফলন 

থায়ক্। প্রমত বেয়রর নযাে এই বেয়রর প্রমতয়বদয়নও এনটিআরমসএ সৃমষ্টর পর চথয়ক্ এ  াবৎ গৃহীত 

মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষার ফলাফয়লর মবস্তামরত তথযমভমতক্ পমরসংখযান এবং এনটিআরমসএ আইন ও 

পরবতীয়ত জারীকৃ্ত পমরপিসমূহ অন্তভুব ক্ত ক্রা হয়েয়ে,  া সংমিষ্ট সক্য়লর প্রয়োজন চমটায়ত সহােক্ 

হয়ব। ভমবষ্যয়ত এ প্রমতষ্ঠানটি আপনায়দর সমক্রে সহয় ামগতাে আরও গুরুত্বপূণব দামেত্ব পালয়নর প্রস্ত্তমত 

গ্রহণ ক্রয়ে;  া মিক্ষায়ক্ষয়ি প্রতযামিত পমরবতব ন ত্বরামন্বত ক্রয়ব ময়মব আমম আিাবাদ বযক্ত ক্রমে। 
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 বামষ্বক্ প্রমতয়বদন ২০১৫ প্রণেয়ন  াাঁরা সহােতা ক্য়রয়েন তাাঁয়দর সক্য়লর প্রমত রইল আমার 

আন্তমরক্ ধনযবাদ। 

 

 

 

 

 

                এ এম এম আজহার 

                 মােব , ২০১৬ মিষ্টাব্দ 

 

 
 

সূর্িপত্র 

 

ক্রমমক্ 

নং 
মবষ্ে পৃষ্ঠা  

1.  চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ 

(এনটিআরমসএ) এর সংমক্ষপ্ত পমরমেমত 

১ 

2.  ক্তৃব পয়ক্ষর মভিন, মমিন ও উয়েিয ২ 

3.  ক্তৃব পয়ক্ষর দামেত্ব ও ক্া বাবমল  ৩ 

4.  ক্তৃব পয়ক্ষর অমধয়ক্ষি   ৩ 

5.  মনববাহী চবােব  ও এর ক্মবপমরমধ ৩ 

6.  এনটিআরমসএ ক্তৃব ক্ এ  াবৎ গৃহীত মনবন্ধন পরীক্ষাসমূয়হর 

ফলাফল 

৪ 

7.  ২০১৫ সায়ল অনুমষ্ঠত মনববাহী চবােব  সভার গুরুত্বপূণব 
মসদ্ধান্তসমূহ 

৫ 

8.  ক্তৃব পক্ষ ক্তৃব ক্  ২০১৫ সায়ল সম্পামদত গুরুত্বপূণব ক্া বাবমল ৬ 

9.  অনযানয ক্া বক্রম ৭ 

10.  ক্তৃব পয়ক্ষর ভমবষ্যৎ পমরক্ল্পনা ৭ 

11.  উপসংহার ৮ 



 

 

12.  পমরমিষ্টসমূহঃ 

ক্. চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ আইন, 

২০০৫    

খ. চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন, পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রতযেন 

মবমধমালা, ২০০৬ (সংয়িাধনীসহ) 

গ. চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়ন মিক্ষক্ মনয়োয়গ অনুসরণীে 

পদ্ধমত সংক্রান্ত মিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩০.১২.২০১৫ তামরয়খর 

পমরপি 

ঘ. আয়লাক্মেয়ি এনটিআরমসএ’র মবমভন্ন ক্মবক্াি  

 

৯ 

 

 

 

 

 

 

 

১.   ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কিতি পক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর সংর্ক্ষপ্ত 

পর্রর্ির্িিঃ 
 

ভূর্িকািঃ  
 

জামতয়ক্ জ্ঞায়নর চজযামতয়ত উজ্জ্বল ক্রয়ত হয়ল প্রয়োজন চ াগয ও দক্ষ মিক্ষক্। চদয়ির মিক্ষার সামববক্ মান 

উন্নেয়নর জনয চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়ন চ াগয ও দক্ষ মিক্ষক্ মনয়োয়গর লয়ক্ষ সরক্ার ২০০৫ সায়ল 

চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ আইয়নর আওতাে অি ক্তৃব পক্ষ প্রমতষ্ঠা ক্য়র। সময়ের 

প্রয়োজয়ন প্রমতয় ামগতাে টিয়ক্ থাক্ার জনয সঠিক্ জ্ঞান ও চমধাসম্পন্ন মিক্ষক্ মনববােন ক্রাই এই 

প্রমতষ্ঠায়নর মূল উয়েিয। 
 

প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবিা ও বিি িান জনবলিঃ  

চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ (এনটিআরমসএ)-এর প্রামতষ্ঠামনক্ ক্াঠায়মা মনম্নরূপঃ 

পয়দর নাম পয়দর মববরণ বতব মান জনবল 

চেোরমযান অমতমরক্ত সমেব/  ুগ্ম-সমেব 

পদম বাদাসম্পন্ন এক্জন ক্মবক্তব া/ 
মবশ্বমবদযালে বা সরক্ামর ক্য়লয়জর 

এক্জন প্রমথত িা এবং প্রবীণ অধযাপক্ 

চপ্রষ্য়ণ 

 অমতমরক্ত সমেব ১জন 

চপ্রষ্য়ণ 



 

 

পয়দর নাম পয়দর মববরণ বতব মান জনবল 

সদসয (প্রিাসন ও অথব) সরক্ায়রর এক্জন  ুগ্ম-সমেব চপ্রষ্য়ণ  ুগ্মসমেব ১ জন চপ্রষ্য়ণ 

সদসয (পরীক্ষা মূলযােন ও 

প্রতযেন) 

সরক্ায়রর এক্জন  ুগ্ম-সমেব চপ্রষ্য়ণ  ুগ্মসমেব ১ জন চপ্রষ্য়ণ 

সদসয (মিক্ষাতত্ত্ব ও মিক্ষামান) সরক্ায়রর এক্জন  ুগ্ম-সমেব চপ্রষ্য়ণ   ুগ্মসমেব ১ জন চপ্রষ্য়ণ 

সমেব সরাসমর মনয়োগ/চপ্রষ্য়ণ মনয়োয়গর চক্ষয়ি 

সরক্ায়রর উপ-সমেব পদম বাদার 

এক্জন ক্মবক্তব া 

উপসমেব ১জন চপ্রষ্য়ণ 

পমরোলক্  উপসমেব পদম বাদার ক্মবক্তব া চপ্রষ্য়ণ ১ 

জন এবং পয়দান্নমতর মাধযয়ম ১ জন 

উপসমেব ২জন চপ্রষ্য়ণ 

উপ-পমরোলক্  সহয় াগী অধযাপক্ পদম বাদাসম্পন্ন 

ক্মক্তব া চপ্রষ্য়ণ ২ জন, সহক্ারী 
পমরোলক্ চথয়ক্ পয়দান্নমতর মাধযয়ম ২ 

জন 

সহয় াগী অধযাপক্ ৪ জন 

চপ্রষ্য়ণ 

মসয়েম এনামলে Computer Personnel (Govt. and Local 

Authorities) Recruitment Rules, 1985 
অন ুােী 

 ০১ জন (সরাসমর মনয়োগ) 

সহক্ারী চপ্রাগ্রামার Computer Personnel (Govt. and Local 

Authorities) Recruitment Rules, 1985 
অন ুােী 

িূনয 

সহক্ারী পমরোলক্  সরাসমর মনয়োগ ৭ জন (সহয় াগী অধযাপক্ ১ 

জন, সহক্ারী অধযাপক্ ১ 

জন এবং মহসাবরক্ষণ 

ক্মবক্তব া ১ জন) চমাট ০৩ 

জন চপ্রষ্য়ণ, সরাসমর মনয়োগ 

৪ জন। 

মপ.এ পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ৪ জন িূনয 
ক্মম্পউটার অপায়রটর সরাসমর মনয়োগ ৩ জন ২ জন 

োটা এমি অপায়রটর সরাসমর মনয়োগ ৮ জন ৬ জন 

মহসাবরক্ষক্ পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
অমেটর পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
ক্যামিোর সরাসমর মনয়োগ ১ জন ১ জন 

অমফস সুপামরয়েনয়েে পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
অমফস সহক্ারী-ক্াম- 

ক্মম্পউটার মুদ্রাক্ষমরক্ 

সরাসমর মনয়োগ ১৩ জন ৮ জন 

চোর মক্পার পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
প্রক্ািনা সহক্ারী পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
ইয়লক্মিমিোন সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
ফয়টাক্মপ চমমিন অপায়রটর পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
মরয়সপিমনে সরাসমর মনয়োগ ১ জন ১ জন 

লাইয়েমর সহক্ারী সরাসমর মনয়োগ ১ জন িূনয 
ড্রাইভার সরাসমর মনয়োগ ৫ জন ৪ জন 

মেসপযাে রাইোর পয়দান্নমত/সরাসমর মনয়োগ ২ জন িূনয 



 

 

পয়দর নাম পয়দর মববরণ বতব মান জনবল 

অমফস সহােক্ সরাসমর মনয়োগ ১৪ জন ৮ জন 

মনরাপতা প্রহরী ৩ জন েুমক্তমভমতক্ মনয়োগ ৩ জন  

মালী ১ জন েুমক্তমভমতক্ মনয়োগ ১ জন 

সুইপার ২ জন েুমক্তমভমতক্ মনয়োগ ২ জন 

বিাট জনবল  ৮৭ জন ৫৫ জন 

 

২.   এনটিআরর্সএ-এর র্ভিন, র্িিন ও উবেিযিঃ 
ক.  র্ভিনিঃ   

মিক্ষার সামববক্ গুণগত মান উন্নেয়নর লয়ক্ষ চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ চমধাবী, চ াগয ও দক্ষ 

মিক্ষক্ মনববােন।  

খ.  র্িিনিঃ  

মনমণ মাধযমমক্, মাধযমমক্, উচ্চ মাধযমমক্ ও উচ্চ মিক্ষা প বায়ে চবসরক্ামর মিক্ষায়ক্ষয়ি মনয়োমজতবয 
মিক্ষক্গয়ণর জনয  থা থ মিক্ষাগত চ াগযতার মভমতয়ত এক্টি নূযনতম মিক্ষক্-মান (Teachers' 

Standard) মনধবারয়ণর লয়ক্ষয মবষ্ে-মভমতক্ প্রমতয় ামগতামূলক্ পরীক্ষা অনুষ্ঠান, উতীণব প্রাথীয়দর 

মনবন্ধন ও প্রতযেন প্রদানসহ চমধাক্রম অনু ােী তামলক্া/পুল প্রস্ত্ততক্রণ ও সংরক্ষণ। অমধক্মতু্ম 

চদিবযাপী চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ চনটওোক্ব  স্থাপয়নর মাধযয়ম এক্টি Management 

Information System (MIS) সৃমষ্ট এবং প্রমতষ্ঠানসমূয়হর োমহদার মভমতয়ত মিক্ষয়ক্র িূনযপদ পূরয়ণ 

চমধাক্রম অনু ােী প্রাথী সুপামরি ক্য়র  থা থ মানসম্পন্ন মিক্ষক্ মনয়োগ মনমিতক্রণ। 

 গ.  উবেিযিঃ 

চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ (এনটিআরমসএ)-এর উয়েিযসমূহ মনমণরূপঃ 

 চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ মানসম্পন্ন ও চ াগয মিক্ষক্ মনয়োয়গর লয়ক্ষয  য়থাপ কু্ত 

মিক্ষক্মান (Teachers' Standard) মনধবারণ; 

 মবমধ দ্বারা মনধবামরত পদ্ধমতয়ত প্রমতয় ামগতামূলক্ মনববােনী পরীক্ষা অনষু্ঠান এবং োমহদানু ােী 
চমধার মভমতয়ত উতীণব প্রাথীয়দর মনবন্ধন ও প্রতযেন প্রদান এবং মনয়োয়গর জনয সুপামরিক্রণ; 

 চমধার মভমতয়ত মনবমন্ধত ও প্রতযেনকৃ্ত মিক্ষক্-প্রাথীগয়ণর তামলক্া/পুল প্রণেন ও সংরক্ষণ; 

 এনটিআরমসএ আইন বলবৎ হওোর পূয়বব মনয়োগপ্রাপ্ত এমমপও-ভুক্ত চবসরক্ামর মিক্ষক্য়দর 

প বােক্রয়ম মনমদবষ্ট সময়ের ময়ধয প্রমিক্ষয়ণর মাধযয়ম তাাঁয়দর মান উন্নেন ও মনবন্ধন প্রদান; 

 ক্মবরত প্রধান মিক্ষক্গয়ণর জনয মযায়নজয়মন্ট চিমনং-এর বযবস্থাক্রণ এবং মনবন্ধন প্রদান ; 

 মিক্ষক্ মান উন্নেয়নর মাধযয়ম  মিক্ষক্য়দর দক্ষতার বৃমদ্ধ; 

 চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়ন মানসম্পন্ন মিক্ষক্ মনয়োয়গর উয়েয়িয সুপামরয়ির মাধযয়ম মিক্ষার 

গুণগত মায়নর সামববক্ উৎক্ষ্ব সাধয়ন ক্া বক্র ভূমমক্া রাখা। 

 

৩.   কিতি পবক্ষর দার্য়ত্ব ও কার্িাবর্লিঃ 
 



 

 

চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পয়ক্ষর দামেত্ব ও ক্া বাবমল মনম্নরূপঃ 

 চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হর মিক্ষক্-োমহদা মনরূপণ ; 

 মিক্ষক্তা চপিাে মনয়োগ প্রদায়নর চ াগযতা মনধবারণ ; 

 জাতীেভায়ব চবসরক্ামর মিক্ষক্-মান মনধবারণ; 

 চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠায়নর মিক্ষক্ মনববােয়নর সুমবধায়থব মবমধ দ্বারা মনধবামরত পদ্ধমতয়ত পরীক্ষা 
গ্রহয়ণর মাধযয়ম উতীণব মিক্ষক্-প্রাথীগয়ণর মনবন্ধন, প্রতযেন ও চমধান ুােী তামলক্া প্রণেন এবং 
মনয়োয়গর জনয সুপামরি ক্রা; 

 মিক্ষক্তা চপিার উন্নেন এবং গুণগত মান বৃমদ্ধর জনয সরক্ারয়ক্ পরামিব দান; 

 প্রয় াজয চক্ষয়ি আন্তজব ামতক্ প বায়ের মিক্ষা প্রমতষ্ঠান হয়ত প্রাপ্ত মিক্ষাগত চ াগযতার মান  াোই ও 

মিক্ষক্তা চপিাে অন্তভুব মক্ত; 

 এনটিআরমসএ আইন বলবৎ হওোর পূয়বব মনয়োগপ্রাপ্ত এমমপওভুক্ত চবসরক্ামর মিক্ষক্য়দর 

প বােক্রয়ম এক্টি মনমদবষ্ট সমেসীমার ময়ধয প্রমিক্ষয়ণর মাধযয়ম মান উন্নেয়নর বযবস্থাক্রণ ; 

 উপ ুবক্ত ক্া বাবমল এবং এনটিআরমসএ আইয়নর অধীন অনযানয মবধায়নর উয়েিয পূরণক্য়ল্প 

প্রয়োজনীে ও আনুষ্মঙ্গক্ ক্া বাবমল সম্পাদন; 

 মবমধ বা প্রমবধান দ্বারা মনধবামরত দামেত্ব পালন এবং 

 সরক্ার প্রদত অনযানয দামেত্ব পালন। 

 

৪.   কিতি পবক্ষর অর্িবক্ষত্র :  

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কিতি পবক্ষর অর্িবক্ষত্র র্নম্নরূপিঃ 

  চদয়ির সক্ল চবসরক্ামর মনম্ন-মাধযমমক্, মাধযমমক্, মাধযমমক্-সং ুক্ত উচ্চ মাধযমমক্, উচ্চ 

মাধযমমক্, স্নাতক্ ও স্নাতয়ক্াতর প বায়ের মিক্ষা প্রমতষ্ঠান এবং সমপ বায়ের ক্ামরগমর মিক্ষা প্রমতষ্ঠান, 

চভায়ক্িনাল, চটক্মনক্যাল ও মবজয়নস মযায়নজয়মন্ট চক্াসব পমরোলনাক্ারী প্রমতষ্ঠান এবং দামখল, আমলম, 

ফামজল, ক্ামমল ও সং ুক্ত এবয়তদােী দামখল, আমলম, ফামজল ও ক্ামমল মাদরাসাসমূহ এবং সময়ে সময়ে 

সরক্ার ক্তৃব ক্ মনয়দব মিত অনযানয মিক্ষা প্রমতষ্ঠান ক্তৃব পয়ক্ষর অমধয়ক্ষিভুক্ত।  

 

৫.  র্নবিাহী ববার্ি  ঃিঃ 

এনটিআরমসএ-এর মনববাহী চবায়েব র গঠন মনম্নরূপঃ 

ক্. চেোরমযান, এনটিআরমসএ (পদামধক্ারবয়ল) - চেোরমযান 

খ. সদসয (প্রিাসন ও অথব), এনটিআরমসএ (পদামধক্ারবয়ল) - সদসয 



 

 

গ. সদসয (পরীক্ষা মূলযােন ও প্রতযেন),এনটিআরমসএ 

(পদামধক্ারবয়ল) 

- সদসয 

ঘ. সদসয (মিক্ষাতত্ত্ব ও মিক্ষামান), এনটিআরমসএ 

(পদামধক্ারবয়ল)  

- সদসয 

ঙ. মহাপমরোলক্, মাধযমমক্ ও উচ্চ মিক্ষা অমধদপ্তর - সদসয 

ে. মহাপমরোলক্, ক্ামরগমর মিক্ষা অমধদপ্তর   - সদসয 

ে. চেোরমযান, বাংলায়দি মাদরাসা মিক্ষা চবােব   - সদসয 

জ. মিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রমতমনমধ (উপ-সমেব পয়দর নীয়ে নে) - সদসয 

ঝ. অথব মবভায়গর প্রমতমনমধ (উপ-সমেব পয়দর নীয়ে নে)  - সদসয 

ঞ. ঢাক্া মবশ্বমবদযালয়ের মিক্ষা ও গয়বষ্ণা ইন্সটিটিউয়টর 

এক্জন অধযাপক্ (উপাো ব ক্তৃব ক্ ময়নানীত)  

- সদসয 

ট. জাতীে মবশ্বমবদযালয়ের অমধভুক্ত প্রমতষ্ঠায়নর এক্জন 

অধযাপক্ (উপাো ব ক্তৃব ক্ ময়নানীত)  

- সদসয  

 

৬.   এনটিআরর্সএ কিতি ক গতহীি ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষাসিূবহর 

ফলাফলিঃ  

    

পরীক্ষা চক্ন্দ্র মবষ্ে 
চমাট 

আয়বদনক্ারী 
চমাট 

অংিগ্রহণক্ারী 
অংিগ্রহয়ণর 

হার 
উতীণব 

উতীয়ণবর 

হার 

সনদ মবতরণ 

ক্া বালে 

১ম পরীক্ষা  
নয়ভম্বর ২০০৫ 

৬ ২৩ ৭৬,১৮৫ ৫৯,০০০ ৭৭.৫% ৩৩,৭৮৮ ৫৭.২৭% 
মিক্ষা চবায়েব র 

মাধযয়ম  

২ে পরীক্ষা 
চসয়েম্বর ২০০৬  

৬ ১১২ ১,৩১,৭৫৯ ৯৯,৮০৭ ৭৫.৭৫% ২২,৩১৮ ২২.৩৬% 

এনটিআরমসএ 

ক্া বালে, 

ঢাক্া  
৩ে পরীক্ষা  
চসয়েম্বর ২০০৭ 

২৪ ১১৯ ১,১৩,৯৭৫ ৮৩,৮৯৯ ৭৩.৬১% ১৬,০২০ ১৯.০৯% 
চজলা মিক্ষা 
অমফস 

৪থব পরীক্ষা 
মেয়সম্বর ২০০৮ 

২০ ৭৮ ১,২৭,০৭৪ ৯৬,০২৭ ৭৫.৫৮% ৩১.,০৯৩ ৩২.৩৮% 
চজলা মিক্ষা 
অমফস 

৫ম পরীক্ষা 
মেয়সম্বর ২০০৯ 

২০ ৭১ ১,৪১,০৮২ ১,০২,৩৪৮ ৭৬.৬০% ৩৯,২২৫ ৩৮.৩৩% 
চজলা মিক্ষা 
অমফস 

মবয়িষ্ মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১০ 

০৭ ০৪ ৭,৭৬৪ ৬,৯৩৬ ৮৯.৩৪% ১,৩৯৫ ২০.১১% 

এনটিআরমসএ 

ক্া বালে, 

ঢাক্া  
৬ষ্ঠ মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১০  

২০ ৭৮ ২,৮৩,৩১৪ ২,২০,৫১৭ ৭৭.৮৩% ৪২,৬৪১  ১৯.৩৪% 

চজলা মিক্ষা 
অমফস  

৭ম মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১১ 

২০ ৮০ ৩,২১,৩০১ ২,৫৯,১১৪ ৮০.৬৪% ৫৭,২০৩ ২২.৪৪% 

চজলা মিক্ষা 
অমফস  



 

 

পরীক্ষা চক্ন্দ্র মবষ্ে 
চমাট 

আয়বদনক্ারী 
চমাট 

অংিগ্রহণক্ারী 
অংিগ্রহয়ণর 

হার 
উতীণব 

উতীয়ণবর 

হার 

সনদ মবতরণ 

ক্া বালে 

৮ম মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১২ 

২০ ৮০ ৩,১৩,১৪৫ ২,৪৮,০০১ ৭৯.২০% ৫৬,০৪৬ ২২.৫৯% 

চজলা মিক্ষা 
অমফস 

৯ম মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১৩ 

২০ ৮০ ৩,১৪,৮৮৭ ২,৪২,৪৫১ ৭৬.৯৯ ৭৫,৮৯৮ ৩১.৩০% 

চজলা মিক্ষা 
অমফস 

১০ ম মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১৪ 

২০ ৮০ ৪৪১৯৭৯ ৩,৫৬,৯৬২ ৮০.৭৬% ১,১৩,২৯৭ ৩১.৭৪% 

চজলা মিক্ষা 
অমফস 

১১ তম মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১৪ 

২০ ৮২ ৪৪১০৭৭ ৩,৫৭,৪৭২ ৮১.০৪ ৫১,৪০৫ ১৪.৩৮% 

চজলা মিক্ষা 
অমফস 

পরীক্ষা চক্ন্দ্র মবষ্ে 
চমাট 

আয়বদনক্ারী 
চমাট 

অংিগ্রহণক্ারী 
অংিগ্রহয়ণর 

হার 
উতীণব 

উতীয়ণবর 

হার 

সনদ মবতরণ 

ক্া বালে 

১২ তম মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১৫ 

(মপ্রমলমমনামর) 

২০ ০৪ ৫,৩২,৫২২ ৪,৮০,৬৭০ ৯০.২৬% ৭৫,৯৮৯ ১৫.৮১ প্রয় াজয নে 

১২ তম মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষা, 
২০১৫ (মলমখত) 

৭ ৮২ ৬৯,৪৮৫ ৬০,৮২৯ ৮৭.৬১% ৪৭,০৩৯ ৭৭.৩৩% 

চজলা মিক্ষা 
অমফস 

 

 

7.  ২০১৫ সাবল অনরু্ষ্ঠি র্নবিাহী ববার্ি  সভার গুরুত্বপরূ্ি র্সদ্ধান্তসিূহিঃ 
 ক্.  মিক্ষক্ োমহদা মনরূপয়ণর লয়ক্ষ এলাক্া, পদ ও মবষ্েমভমতক্ িনূয পয়দর মববরণ আনেয়ন 

ক্া বক্রম গ্রহণ; 

 খ.  িূনয পয়দর মবপরীয়ত মিক্ষক্ মনয়োয়গর লয়ক্ষ চমধামভমতক্ প্রাথী বাোই ও সপুামরি সংমিষ্ট 

ক্া বক্রম গ্রহয়ণর জনয চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রতযেন মবমধমালা ২০০৬ এর 

ক্মতপে মবমধ সংয়িাধন, সংয় াজন ও প্রমতস্থাপয়নর সুপামরি; 

 গ.  চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রতযেন মবমধমালা, ২০০৬ সময়োপয় াগী 

ক্রার প্রয়োজয়ন পমরবতব ন/পমরবধবন ক্রার লয়ক্ষ ক্মবিালা আয়োজন; 

 ঘ.  উতীণব প্রাথীয়দর সনয়দ বড় ধরয়ণর চক্ান ভুল থাক্য়ল মনধবামরত ক্মমটি সংমিষ্ট ক্াগজপিামদ 

 াোই-বাোই ও পরীক্ষা-মনরীক্ষাপূববক্ প্রয়োজনীে বযবস্থা গ্রহয়ণর সুপামরি প্রদান;  

 ঙ.  ১) মিক্ষক্ মনবন্ধন সনয়দ ভুল সংয়িাধয়নরয়ক্ষয়ি ‘চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন, পরীক্ষা 

গ্রহণ ও প্রতযেন মবমধমালা, ২০০৬ সংয়িামধত না হওো প বন্ত চক্ান প্রক্ার মফ বযতীত নতুন 

সনদ প্রদান ক্রয়ত হয়ব; 



 

 

       ২) এনটিআরমসএ’র পরীক্ষা মবমধমালা ২০০৬ সংয়িাধনক্ায়ল উপয়রর ঙ-১) মিক্ষক্ 

মনবন্ধন সনয়দ ভুল সংয়িাধয়নর পমরবয়তব  সংয়িামধত সনদ প্রদান ও মফ গ্রহণ মবষ্েটি 

অন্তভুব ক্তক্রণ;   

 ে.  ১) আগামী মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষাসমূয়হ মলমখত পরীক্ষাে উতীণব প্রাথীয়দর চমৌমখক্ 

পরীক্ষা গ্রহয়ণর লয়ক্ষ (i) চমৌমখক্ পরীক্ষা গ্রহয়ণর স্থান মনধবারণ (ii) চমৌমখক্ পরীক্ষা চবায়েব র 

রূপয়রখা গঠন সম্পয়ক্ব  প্রিাসমনক্ মন্ত্রণালয়ের মনয়দবিনা চেয়ে পি চপ্ররয়ণর মসদ্ধান্ত গৃহীত হে।  

২) সংয়িামধত মবমধমালা অনু ােী উতীণব প্রাথীয়দর চমধাক্রমসহ সনদ প্রদায়নর লয়ক্ষ 

সনদপয়ির েক্ সংয়িাধন ক্রার জনয প্রিাসমনক্ মন্ত্রণালয়ের মনয়দবিনা গ্রহণ। 

৩) আগামী পরীক্ষা চথয়ক্ জাতীে ও চজলামভমতক্ চমধা তামলক্ার পািাপামি উতীণব 

প্রাথীয়দর উপয়জলামভমতক্ চমধা তামলক্ প্রণেয়নর লয়ক্ষ চময়িাপমলটন এলাক্ারয়ক্ষয়ি চক্ান 

পদ্ধমতয়ত চমধা প্রণীত হয়ব চস মবষ্য়ে প্রিাসমনক্ মন্ত্রণালয়ের মনয়দবিনা গ্রহণ।  

৪) এক্ই মবষ্য়ে বা পয়দ এক্ই নম্বর প্রাপ্ত প্রাথীগয়ণর চমধাক্রম ক্ী পদ্ধমতয়ত মনধবারণ ক্রা 

হয়ব চস মবষ্য়ে প্রিাসমনক্ মন্ত্রণালয়ের মনয়দবিনা গ্রহণ।  

 

৮. কিতি পক্ষ কিতি ক ২০১৫ সাবল সম্পার্দি গুরুত্বপরূ্ি কার্িাবর্লিঃ 
 
1.  থায় াগয ম বাদাে স্বাধীনতার মহান স্থপমত জামতর জনক্ বঙ্গবনু্ধ চিখ মমজবরু রহমান-এর 

৪০তম িাহাদাত-বামষ্বক্ী উপলয়ক্ষ জাতীে চিাক্ মদবস পালন এবং িমহদ মদবস ও আন্তজব ামতক্ 

মাতৃভাষ্া মদবস, স্বাধীনতা মদবস, মবজে মদবসসহ অনযানয জাতীে মদবসসমূহ  থা থ ম বাদাে 

উদযাপন; 

2. ২৩.০৪.২০১৫ তামরয়খ চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনববােন পদ্ধমতয়ক্ চমধামভমতক্ ক্রার লয়ক্ষ মাননীে 

মিক্ষা মন্ত্রী, মিক্ষা সমেব, চদয়ির প্রমথত িা মিক্ষামবদ, প্রমতষ্ঠান পমরোলনা ক্মমটির প্রমতমনমধ, 

চজলা প্রিাসন ও মাঠ প বায়ের ক্মবক্তব া, সাংবামদক্ ও সমায়জর অনযানয সত্ময়রর বযমক্তয়দর মনয়ে 

এক্টি ক্মবিালার আয়োজন ক্রা হে; 

3. চমধামভমতক্ নতুন চবসরাক্মর মিক্ষক্ মনয়োগ পদ্ধমত েূড়ান্ত ক্রার জনয ২৩.১২.২০১৫ তামরয়খ 

এক্টি মতমবমনমে সভা আয়োজন ক্রা হে। সভাে মাননীে মিক্ষামন্ত্রী, মিক্ষামন্ত্রণালে মবষ্েক্ 

সংসদীে স্থােী ক্মমটির সভাপমত ও সদসয, মিক্ষা সমেব এবং মবমভন্ন মবশ্বমবদযালয়ের সম্মামনত 



 

 

মিক্ষক্বৃন্দ, চদয়ির প্রমথত িা মিক্ষামবদ, প্রমতষ্ঠান পমরোলনা ক্মমটির প্রমতমনমধ, সাংবামদক্ ও 

সমায়জর অনযানয সত্ময়রর বযমক্তবগব উপমস্থত মেয়লন; 

4. মতমবমনমে সভার মতাময়তর আয়লায়ক্ এক্টি পমরবমতব ত মিক্ষক্ মনয়োগ পদ্ধমতর প্রস্তাবনা 

মনববাহী চবায়েব র অনুয়মাদনক্রয়ম মিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনক্ট উপস্থাপন ক্রা হে,  া ইয়তাময়ধযই 

পমরপি আক্ায়র জামর ক্রা হয়েয়ে; 

5. সমগ্র চদয়ির চবসরক্ামর মিক্ষক্য়দর পদ ও মবষ্েমভমতক্ িূনয পয়দর তথয সংগ্রহ; 

6. ১২ জনু ২০১৫ তামরয়খ দ্বাদি মিক্ষক্ মনবন্ধন মপ্রমলমমনামর পরীক্ষা গ্রহণ; 

7. ২৮ ও ২৯ আগে ২০১৫ তামরয়খ দ্বাদি মিক্ষক্ মনবন্ধন মলমখত পরীক্ষা গ্রহণ; 

8. এনটিআরমসএ ক্া বালে এবং ধানমমি মিক্ষা চবােব  ক্মম্পউটার চসন্টায়র অবমস্থত অমফয়স মসমস 

টিমভ স্থাপনসহ িৃংখলা ও মনরাপতা বযবস্থা চজারদারক্রণ; 

9. ফলাফল প্রমক্রোক্রণ পদ্ধমত অমধক্তর স্বচ্ছ, মবজ্ঞানসম্মত ও আধুমনক্ীক্রয়ণর মাধযয়ম 

ফলাফল প্রমক্রোক্রয়ণর সক্ষমতা বৃমদ্ধ; 

10. ধানমমিস্থ মিক্ষা চবােব  ক্মম্পউটার চসন্টায়র অবমস্থত এনটিআরমসএ’র অমফয়স মভমেও 

ক্নফায়রমন্সং মসয়েম স্থাপন; 

11. জাতীে শুদ্ধাোর চক্ৌিল বাসত্মবােয়নর লয়ক্ষ ক্মবক্তব া/ক্মবোরীর সমন্বয়ে আয়লােনা সভার 

আয়োজন; 

12. প্রেমলত মনবন্ধন সনদপয়ির েয়ক্ পমরবতব ন; 

13. এনটিআরমসএ’র ক্মবক্তব া ও ক্মবোরীগয়ণর পদ স্থােীক্রণ সংমিষ্ট ক্া বক্রম গ্রহণ; 

14. এনটিআরমসএ’র সরাসমর মনয়োগয় াগয িূনযপদসমূয়হ ক্মবক্তব া-ক্মবোরী মনয়োগদায়নর পদয়ক্ষপ 

গ্রহণ; 

15. এনটিআরমসএ‘র ক্মবক্তব া/ক্মবোরীয়দর দক্ষতা বৃমদ্ধর লয়ক্ষ অভযন্তরীণ প্রমিক্ষণ প্রদান; 

16. ২০১৪ সায়লর বামষ্বক্ প্রমতয়বদন প্রক্াি; 

17. ২০১৬ সায়লর োয়েমর ও ক্যায়লিার প্রক্াি। 

 

৯. অনযানয কার্িক্রিিঃ 
ক.  প্রিযয়নপত্র র্বিরর্িঃ  

এনটিআরমসএ’র প্রথম মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষা-২০০৫-এ উতীণবয়দর প্রতযেনপি মবতরণ শুরু হে 

ঢাক্া মিক্ষা চবায়েব র মাধযয়ম। ২০০৬ সায়ল অনুমষ্ঠত মদ্বতীে মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষার প্রতযেনপি 

ও মবয়িষ্ মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষা ২০১০ (চক্বলমাি সং ুক্ত মাদরাসার এবয়তদােী িাখার জনয 



 

 

প্রয় াজয) এর প্রতযেনপি এনটিআরমসএ দপ্তর চথয়ক্ সরাসমর মবতরণ ক্রা হে। েতুথব মিক্ষক্ 

মনবন্ধন পরীক্ষার প্রতযেনপি আয়বদনক্ারীর বতব মান ঠিক্ানার চজলা মিক্ষা অমফস ক্তৃব ক্ 

মবতরণ ক্রা হে। ৩ে, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ও এক্াদি পরীক্ষার প্রতযেনপি 

আয়বদনক্ারীর স্থােী ঠিক্ানার চজলা মিক্ষা অমফস হয়ত মবতরণ ক্রা হে।  
 

খ.  বার্ষিক প্রর্িববদন উপস্থাপনিঃ 

চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন ও প্রতযেন ক্তৃব পক্ষ আইন, ২০০৫ এর ১৭(১) ধারার মবধানময়ত 

ক্তৃব পয়ক্ষর ক্া বাবমল সম্পমক্ব ত ২০১৪ সায়লর বামষ্বক্ প্রমতয়বদন মিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন ক্রা 

হে। 

গ.  অনলাইবন র্নবন্ধন পরীক্ষা পর্রিালনা কার্িক্রিিঃ 

Teletalk Bangladesh Ltd.-এর সয়ঙ্গ মবদযমান েুমক্তর আওতাে মনবন্ধন পরীক্ষার জনয ফরম 

পূরণ, মফস গ্রহণ ইতযামদ সক্ল ক্ায়জ অনলাইন ও SMS পদ্ধমতর বযবহার। 

 

    ১০.  কিতি পবক্ষর ভর্বষযৎ পর্রকল্পনািঃ 
 

1. ক্মবক্তব া ও ক্মবোরীগয়ণর পদ সংরক্ষণ, স্থােীক্রণ, িনূয পয়দর মবপরীয়ত জনবল মনয়োগ ও 

প্রয়োজনীেয়ক্ষয়ি নতুন পদ সমৃষ্টর বযবস্থাক্রণ; 

2. এনটিআরমসএ’র সাংগঠমনক্ ক্াঠায়মা অনুয়মাদন,  ানবাহন ও অমফস সরঞ্জামামদ টিওএিইয়ত-

অমত্মবভুক্তক্রণ; 

3. এনটিআরমসএ’র স্থােী অমফস স্থাপন; 

4. এনটিআরমসএ’র সায়থ সারায়দয়ির চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হর চনটওোক্ব  স্থাপন; 

5. ই-ফাইমলং এবং ই-চটিামরং পদ্ধমত োলুক্রণ; 

6. এনটিআরমসএ’র ক্মবক্তব াগয়ণর দক্ষতা বমৃদ্ধর জনয চদয়ি এবং মবয়দয়ি প্রমিক্ষয়ণর বযবস্থা; 

7. শুদ্ধাোর চক্ৌিল বাসত্মবােয়ন পমরক্ল্পনা অন ুােী ক্া বক্রম গ্রহণ;  

8. এনটিআরমসএ‘র ক্মবক্তব া ও ক্মবোরীগয়ণর দক্ষতা বৃমদ্ধর জনয অভযন্তরীণ প্রমিক্ষণ প্রদান 

অবযহৃত রাখা; 

9. উতরপি মূলযােন, প্রশ্নপি প্রণেন ও পমরয়িাধনক্ারীয়দর আয়বদন online service-এর মাধযয়ম 

গ্রহণ এবং সম্মানীসহ সব ধরয়ণর Status Online service-এর মাধযয়ম অবমহতক্রণ। 

10. পরীক্ষা-সংমিষ্ট পুরাতন ২০ টি চজলার চজলা প্রিাসয়নর ক্মবক্তব া ও চজলা মিক্ষা অমফসারয়দর 

সায়থ মতমবমনমে সভার আয়োজন।  

11. প্রয়োজন অনুসায়র সু্কল ও ক্য়লজ প বায়ের মনবন্ধন পরীক্ষার মসয়লবাস হালনাগাদক্রণ। 



 

 

 

উপসংহারিঃ 

  মিক্ষার সামববক্ মান উন্নেয়নর অংি মহয়সয়ব এনটিআরমসএ’র অমধয়ক্ষিভুক্ত সক্ল চবসরক্ামর 

মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসমূয়হ অমধক্তর চ াগয ও দক্ষ মিক্ষক্ মনয়োগদায়নর লয়ক্ষ ২০০৫ সায়ল এনটিআরমসএ 

প্রমতষ্ঠার পর চথয়ক্ এ প্রমতষ্ঠানটি এতদসংক্রান্ত ক্া বক্রম পমরোলনা ক্য়র আসয়ে। প্রমত বের অন্তত 

এক্টি পরীক্ষা গ্রহণ ক্য়র মিক্ষক্ হয়ত আগ্রহী চবসরক্ামর মিক্ষক্ মনবন্ধন পরীক্ষাে উতীণব প্রাে েে লক্ষ 

প্রাথীয়ক্ এ প বন্ত প্রতযেন প্রদান ক্রা হয়েয়ে। শুরুয়ত পরীক্ষার ফলাফল প্রমক্রোর ক্াজটি আউটয়সামসবং 
এর মাধযয়ম সম্পন্ন ক্রা হয়লও ক্রমান্বয়ে এনটিআরমসএ’র সক্ষমতা বৃমদ্ধ পাওোে বতব মায়ন এ সংক্রান্ত 

 াবতীে ক্া বক্রম এনটিআরমসএ মনয়জই সম্পন্ন ক্য়র থায়ক্। অতীয়তর প্রামতষ্ঠামনক্ ও ক্ামরগমর দবুবলতা 
অমতক্রম ক্য়র বতব মায়ন পরীক্ষা সংক্রান্ত ক্া বক্রম অতযন্ত স্বচ্ছ ও মনভুব লভায়ব সম্পাদয়ন মনরন্তর প্রোস 

অবযাহত আয়ে। 

  পমরবমতব ত চপ্রক্ষাপয়ট মিক্ষা মন্ত্রণালে ২০১৫ সায়লর চিয়ষ্ চবসরক্ামর মিক্ষা প্রমতষ্ঠানসময়ূহর জনয 
অনলাইন-এ প্রাথী বাোইপূববক্ মিক্ষক্ মনয়োয়গর জনয েূড়ান্ত সুপামরি প্রণেয়নর দামেত্ব এনটিআরমসএ-চক্  

প্রদান ক্য়রয়ে। এ দামেত্ব সুষু্ঠভায়ব পালয়নর লয়ক্ষ এক্টি মবয়িষ্ সফটওোর প্রণেয়নর ক্াজ েূড়ান্ত প বায়ে 

রয়েয়ে। আিা ক্রা  াে, এ নতুন দামেত্বও এনটিআরমসএ স্বচ্ছ ও সুষু্ঠভায়ব সম্পাদন ক্য়র মিক্ষক্ 

মনয়োয়গরয়ক্ষয়ি নতুন মদগয়মত্মর উয়মােন ক্রয়ব। এ বযাপায়র সংমিষ্ট সক্য়লর সহয় ামগতা, সহমমমবতা 
এবং পরামিব আন্তমরক্ভায়ব ক্ামনা ক্রমে। 

 


