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রসটিদজি চাটৃার 

১.   রভশি ও রিশি 

 রভশি:  রশক্ষার সারবৃক গুণগত িাি উন্নয়দির লদক্ষয ববসরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠািসিূদে বিধাবী, ব াগয ও েক্ষ রশক্ষক রিবৃাচি।       

 রিশি:  রিম্ন িাধযরিক, িাধযরিক, উচ্চ িাধযরিক ও উচ্চ রশক্ষা প ৃাদয় ববসরকারর রশক্ষাদক্ষদে রিদয়ারজতবয রশক্ষকগদণর জিয  থা থ রশক্ষাগত 

ব াগযতার রভরিদত একটি িূযিতি রশক্ষক-িাি (Teachers' Standard) রিধৃারদণর লদক্ষয রবষয়-রভরিক প্ররতদ ারগতািূলক পরীক্ষা অিুষ্ঠাি, উিীণৃ 

প্রাথীদের রিবন্ধি ও প্রতযয়ি প্রোিসে বিধাক্রি অিু ায়ী তারলকা/পুল প্রস্তুতকরণ ও সাংরক্ষণ। অরধকন্তু বেশবযাপী ববসরকারর রশক্ষা 
প্ররতষ্ঠািসিূদে বিটওয়াকৃ স্থাপদির িাধযদি একটি Management Information System (MIS) সতরি এবাং প্ররতষ্ঠািসিূদের চারেোর রভরিদত 

রশক্ষদকর শূিযপে পূরদণ বিধাক্রি অিু ায়ী প্রাথী সুপাররশ কদর  থা থ িািসম্পন্ন রশক্ষক রিদয়াগ রিরিতকরণ। 

২. বসবা প্রোি ও প্ররতশ্রুরত 

 িাগররক বসবাঃ 

ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার রবজ্ঞরি। এিটিআররসএ ও রশক্ষা 
িন্ত্রণালদয়র 

ওদয়বসাইটসে েটুি 

বাাংলা ও একটি ইাংদরজী 
দেরিক পরেকায় প্রকাশ। 

প্রদ াজয িয় রবিা িদূলয প্ররত বছর অন্তত 

একবার 

 েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

২. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার রসদলবাস 

প্রোি। 
এসটিআররসএ'র 

ওদয়বসাইদট প্রোি। 

প্রদ াজয িয় রবিা িদূলয োউিদলাে কদর 

বিয়া  ায়। 

 েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

৩. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার আদবেি 

গ্রেণ। 
অিলাইি রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার রবজ্ঞরির 

বণৃিা অি ুায়ী। 

৩৫০ টাকা। 

বটরলটক রপ্র-বপইে 

বিাবাইল বফ্াদির 

িাধযদি 

পররদশাধদ াগয। 

রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার রবজ্ঞরির 

বণৃিা অি ুায়ী । 

বিাোম্মে ওয়ারসউজ্জািাি 

রসদেি এিারলে 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

wasiuzzaman@gmail.com 

৪. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার আদবেি 

জিা প্রোদির রবষদয় 

আদবেিকাররদের  অরভদ াগ 

রিস্পরি। 

অিলাইি অরভদ াদগর সিথৃদি 

কাগজপে ( রে 

থাদক)। 

রবিা িদূলয স্বয়াংসম্পূণৃ 

অরভদ াগ প্রারির 

১২ (বার) ঘন্টার 

িদধয। 

বিাোম্মে ওয়ারসউজ্জািাি 

রসদেি এিারলে 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

wasiuzzaman@gmail.com 

৫. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় 

রপ্ররলরিিারর বটদের প্রদবশপে 

প্রোি। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

প্রদ াজয িয় রবিা িদূলয রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার রবজ্ঞরির 

বণৃিা অি ুায়ী । 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৬. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার 

রপ্ররলরিিারর বটদের প্রদবশপে 

সম্পদকৃ আদবেিকাররদের 

অরভদ াগ রিস্পরি। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

ক. রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার আদবেদির 

োেৃকরপ; 

খ. অরভদ াদগর 

সিথৃদি প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে। 

রবিা িদূলয স্বয়াংসম্পূণৃ 

অরভদ াগ প্রারির 

১২ (বার) ঘন্টার 

িদধয। 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

৭. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার 

রপ্ররলরিিারর বটদের ফ্লাফ্ল 

প্রকাশ। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

রবিা িদূলয রপ্ররলরিিারর বটে 

অিষু্ঠাদির ৩০ 

(রেশ) রেদির 

িদধয। 

 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

৮. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার 

রবজ্ঞরিদত বরণৃত োেৃকরপসিেূ 

রপ্ররলরিিারর বটদে উিীণৃ প্রাথীগণ 

কততৃ ক এিটিআররসএ-বত জিা 
প্রোি। 

োকদ াদগ োেৃকরপ 

গ্রেণ 

প্রদ াজয িয় রবিা িদূলয এিটিআররসএ 

বথদক সাংরিি 

আদবেিকাররগণদক 

বিাবাইল বিদসজ 

প্রোদির ১৫ 

(পদির) 

কা ৃরেবদসর 

িদধয। 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

৯. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় রলরখত 

পরীক্ষার প্রদবশপে প্রোি। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

প্রদ াজয িয় রবিা িদূলয রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার রবজ্ঞরির 

বণৃিা অি ুায়ী । 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

১০. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় রলরখত অিলাইি  ক. রশক্ষক রিবন্ধি রবিা িদূলয স্বয়াংসম্পূণৃ েীিা পারভীি 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

পরীক্ষার প্রদবশপে সম্পদকৃ 

আদবেিকাররদের অরভদ াগ 

রিস্পরি। 

ও বিাবাইল বিদসজ পরীক্ষার আদবেদির 

োেৃকরপ; 

খ. অরভদ াদগর 

সিথৃদি প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে। 

অরভদ াগ প্রারির 

১২ (বার) ঘন্টার 

িদধয। 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

 

১১. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় রলরখত 

পরীক্ষার ফ্লাফ্ল প্রকাশ। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ  

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

রবিা িদূলয রলরখত পরীক্ষা 
অিষু্ঠাদির ৬০ 

(ষাট) রেদির 

িদধয। 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

 

১২. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় বিৌরখক 

পরীক্ষার প্রদবশপে প্রোি। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

প্রদ াজয িয় রবিা িদূলয রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার রবজ্ঞরির 

বণৃিা অি ুায়ী । 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

১৩. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় বিৌরখক 

পরীক্ষার প্রদবশপে সম্পদকৃ 

আদবেিকাররদের অরভদ াগ 

রিস্পরি। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

ক. রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার আদবেদির 

োেৃকরপ; 

খ. অরভদ াদগর 

সিথৃদি প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে। 

রবিা িদূলয স্বয়াংসম্পূণৃ 

অরভদ াগ প্রারির 

১২ (বার) ঘন্টার 

িদধয। 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

১৪. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষার চূড়ান্ত 

ফ্লাফ্ল প্রকাশ। 

অিলাইি  

ও বিাবাইল বিদসজ 

প্রদ াজয িয় রবিা িদূলয সাংরিি সকল 

প্রাথীর বিৌরখক 

পরীক্ষা সম্পন্ন 

েওয়ার পরবতী 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩০ (রেশ) রেদির 

িদধয। 

১৫. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় 

চূড়ান্তভাদব উিীণৃ প্রাথীদের 

সিেপে প্রোি। 

সিেপে প্রোি সাংরিি বজলা রশক্ষা 
অরফ্স 

রবিা িদূলয চূড়ান্ত ফ্লাফ্ল 

প্রকাদশর ৯০ 

(িব্বই) রেদির 

িদধয। 

েীিা পারভীি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

১৬. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় উিীণৃ 

প্রাথীদের সিেপদে িাদির বািাি, 

অিযািয বািাি, জন্ম তাররখ 

ইতযারে সাংদশাধি। উদেখয পদের 

িাি, রবষয় ও স্থায়ী ঠিকািা 
অপররবতৃিদ াগয। 

সাংদশারধত সিেপে 

প্রোি 

ক. রিধৃাররত ফ্রদি 

আদবেি; 

খ. সাংদশাধদির 

সিথৃদি উপ ুক্ত 

প্রিাণারে। 

রবিা িদূলয  আদবেি প্রারির 

পর ১৫ (পদির) 

কা ৃরেবস। 

বিাস্তাক আেদিে 

সেকারর পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১১ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

 

১৭. রশক্ষক রিবন্ধি পরীক্ষায় উিীণৃ 

প্রাথীদের সিেপে োররদয় বগদল বা 
রবিি েদল েুরিদকট সিে প্রোি। 

েুরিদকট সিে প্রোি ক. রিধৃাররত ফ্রদি 

আদবেি; 

খ. োররদয়  াওয়া বা 
িি েওয়া সম্পদকৃ 

থািায় রজরে এরির 

করপ; 

গ. রফ্ জিা বেয়ার 

বপ অেৃার; 

খ. েুরিদকট সিে 

প্রোদির সিথৃদি 

উপ ুক্ত অিযািয 
প্রিািারে। 

১০০ (একশত) টাকা 
সরচব, এিটিআররসএ 

বরাবর বপ অেৃাদরর 

িাধযদি প্রদেয় 

আদবেি প্রারির 

পর ১৫ (পদির) 

কা ৃরেবস। 

বিাস্তাক আেদিে 

সেকারর পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১১ 

ই-বিইলঃntrca2005 @yahoo.com 

 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৮. ববসরকারর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি েদত 

অিলাইদি প্রাি চারেো (e-

Requisition)-সিদূের সিরিত 

তারলকা সবসৃাধারদণর অবগরতর 

জিয অিলাইদি প্রকাশ/প্রচার (e-

Advertisement) 

অিলাইদি  ওদয়বসাইদট রবিা িদূলয প্ররতষ্ঠাি বথদক 

চারেো (e-

Requisition) 

প্রোদির সিয়সীিা 
উিীদণৃর ১০ 

কা ৃরেবদসর িদধয 

বিাঃ বলাকিাি বোদসি 

সেকারর পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪২০ 

ই-বিইলঃ  lokman7199@gmail.com 

১৯. রিবন্ধিধারী আগ্রেী রশক্ষক 

প্রাথীদের রিকট েদত অিলাইদি 

আদবেি (e-Application) গ্রেণ 

অিলাইদি ওদয়বসাইদট প্ররত পদের জিয 
১৮০.০০ টাকা। 
বটরলটক রপ্র-বপইে 

বিাবাইল বফ্াদির 

িাধযদি 

পররদশাধদ াগয। 

রবজ্ঞারপত সিয় 

সীিা অি ুায়ী 
বিাোম্মে ওয়ারসউজ্জািাি 

রসদেি এিারলে 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

wasiuzzaman@gmail.com 

২০. অিলাইদি আদবেি (e-

Application) সাংরিি রবরভন্ন 

রজজ্ঞাসার জবাব 

বটরলদফ্াদি/ অিলাইদি প্রাথীর পরররচরতর 

সিথৃদি তথযারে 

রবিা িদূলয তাৎক্ষরণকভাদব/ 

রতি কা ৃরেবদসর 

িদধয 

রফ্দরাজা ববগি 

উপ-পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৯ 

ই-বিইলঃ feroza0202@gmail.com 

২১. জরুরী প্রদয়াজদি e-Application 

সাংদশাধি 
অিলাইদি প্রাথীর রলরখত 

আদবেি পে 

রবিা িদূলয e-Application 

োরখদলর সিয়সীিা 
উিীদণৃর সাত 

কা ৃরেবদসর িদধয 

বিাঃ বলাকিাি বোদসি 

সেকারর পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪২০ 

ই-বিইলঃ  lokman7199@gmail.com 

২২. বিধার রভরিদত চুড়ান্তভাদব 

বাছাইকত ত তারলকা অিলাইদি (ই-
অিলাইদি/ SMS 

িারফ্ত 

ওদয়বসাইদট  

 

রবিা িদূলয চুড়ান্তভাদব 

বাছাইকত ত প্রাথীর 

বিাোম্মে ওয়ারসউজ্জািাি 

রসদেি এিারলে 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বরজাল্ট) প্রকাশ িাি/তারলকা 
প্রস্তুদতর রতি 

কা ৃরেবদসর িদধয 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪১৮ 

wasiuzzaman@gmail.com 

২৩. বিধার রভরিদত চুড়ান্তভাদব 

প্রাথীদক বযরক্তগতভাদব ফ্লাফ্ল 

অবরেতকরণ। 

SMS/পে িারফ্ত ওদয়বসাইদট রবিা িদূলয ফ্ল প্রকাদশর ১ 

সিাদের িদধয 
বিাঃ বলাকিাি বোদসি 

সেকারর পররচালক 

বফ্াি: +৮৮০২-৫৫১৬৭৪২০ 

ই-বিইলঃ lokman7199@gmail.com 

২৪. বপ্রষদণ রিদয়ারজত কিৃকতৃাদের 

বারষৃক বগাপিীয় অিদুবেি রশক্ষা  
িন্ত্রণালদয়র িাধযদি তাদের 

রিয়ন্ত্রণকারী িন্ত্রণালদয় বপ্ররণ  

বারষৃক বগাপিীয় 

অিদুবেি অিসু্বাক্ষর ও 

প্ররতস্বাক্ষরকরত: 

অগ্রায়ণ পে বপ্ররণ 

বারষৃক বগাঃ অিঃু 
ফ্রি 

রবিািদূলয প্ররতস্বাক্ষরকারী 
কিৃকতৃার রিকট 

বথদক প্ররতদবেি 

প্রারির পর ৫ 

কা ৃরেবস 

িারসিা আক্তার 

সেকারী পররচালক (প্রশাসি), 

এিটিআররসএ 

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪২০ 
aktern.runa.67@yahoo.com 

২৫. বপ্রষদণ রিদয়ারজত কিৃকতৃাদের 

ছুটি রশক্ষা  িন্ত্রণালদয়র িাধযদি 

কিৃকতৃাদের রিয়ন্ত্রণকারী 
িন্ত্রণালদয় বপ্ররণ 

সাংরিি কাগজপেসে 

আদবেিপে রশক্ষা 
িন্ত্রণালয় বপ্ররণ 

ক. আদবেিপে 

খ. ছুটির রেসাব 

রবিািদূলয প্রদয়াজিীয় তথযারে 

প্রারির পর ৫ 

কা ৃরেবস 

িারসিা আক্তার 

সেকারী পররচালক (প্রশাসি), 

এিটিআররসএ 

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪২০ 
aktern.runa.67@yahoo.com 

২৬. বপ্রষদণ রিদয়ারজত কিৃকতৃাদের 

ব াগোিপে পতষ্ঠাঙ্কি করা 
পে জারী ক. সাংরিি কিৃকতৃার 

বেরল আদেদশর করপ 

খ. সবৃদশষ কিৃস্থল 

েদত অবিরুক্তর 

আদেশ  

গ. রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র 

রবিািদূলয ০২ (েইু) কা ৃরেবস রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

পতষ্ঠাঙ্কি পে 

ঘ. সাংরিি কিৃকতৃার  

ব াগোিপে 

২৭. এিটিআররসএ’র 

কিৃকতৃা/কিৃচাররদের অরজৃত 

ছুটি/বরেঃ বাাংলাদেশ ছুটি/প্রসূরত 

ছুটি/শ্রারন্তরবদিােি ছুটি/অসাধারণ 

ছুটির আদবেি রিষ্পরি 

পে জারী ক. আদবেিপে 

খ. ছুটির রেসাব 

রবিািদূলয ০৩ (রতি) 

কা ৃরেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

 

২৮. এিটিআররসএ’র 

কিৃকতৃা/কিৃচাররদের সাধারণ 

ভরবষয তেরবল েদত অরগ্রি িঞ্জরুর 

িঞ্জরুরপে রিধৃাররত ফ্রদি 

আদবেিপে এবাং 
টাকা জিার রিপ 

রবিািদূলয স্বয়াংসম্পূণৃ প্রস্তাব 

প্রারির পর ০৩ 

(রতি) কা ৃরেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

২৯. সিরিত সরকারী বটরলদফ্াি 

িীরতিালা, ২০০৪ বিাতাদবক 

এিটিআররসএ’র প্রারধকারপ্রাি 

কিৃকতৃাদের োিররক/আবারসক 

বটরলদফ্াি সাংদ াজি 

িঞ্জরুরপে রিধৃাররত ফ্রদি 

আদবেি, বেরল 

আদেশ ও িঞ্জরুরপে 

রবিািদূলয স্বয়াংসম্পূণৃ 

আদবেি প্রারির 

পর ৭ (সাত) 

কা ৃরেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

৩০. এিটিআররসএ’র 

কিৃকতৃা/কিৃচাররদের রবরুদদ্ধ 

শতঙ্খলা ও আচরণজরিত অরভদ াগ 

এবাং রবরবধ অরভদ াগ উপস্থাপি 

ও আদেশ বাস্তবায়ি 

বযরক্তর/কততৃ পদক্ষর 

রিকট বথদক অরভদ াগ 

পাওয়ার পর 

এিটিআররসএ’র চাকুরী 
প্ররবধািিালা অিসুরদণ 

অরভদ াদগর সিথৃদি 

উপ ুক্ত প্রিাণারে 

রবিািদূলয এিটিআররসএ 

প্ররবধািিালার 

আদলাদক 

িারসিা আক্তার 

সেকারী পররচালক (প্রশাসি), 

এিটিআররসএ 

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪২০ 
aktern.runa.67@yahoo.com 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রিষ্পরি 

৩১. এিটিআররসএ’র 

কিৃকতৃা/কিৃচারীদের পে সতজি, 

সাংরক্ষণ, রিদয়াগ ও পদোন্নরত 

প্ররক্রয়াকরণ 

আদেশ জারী ক. অগৃাদিাগ্রাি 

খ. জিপ্রশাসি, অথৃ 

ও রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র 

পে সতজদির আদেশ 

গ. শুণযপদের 

তারলকা  
ঘ. রিদয়াদগর ছাড়পে  

ঙ. স্থায়ীকরণ আদেশ   

চ.রফ্োর পদে 

সদন্তাষজিক চাকুরীর 

বরকেৃ 

রবিািদূলয ক. সাংরক্ষদণর 

বক্ষদে  ০৭ (সাত) 

কা ৃরেবস খ. 

রিদয়াগ ও 

পদোন্নরতর বক্ষদে 

প্ররক্রয়া বশদষ ০৩ 

(রতি) কা ৃরেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

 

৩২. এিটিআররসএ’র 

কিৃকতৃা/কিৃচারীদের বারষৃক 

বগাপিীয় অিদুবেি/চাকরর বরকেৃ 

সাংরক্ষণ 

ক.  থাসিদয় বারষৃক 

বগাপিীয় অিদুবেি 

প্রোি      

খ. সারভৃস বরে োল 

িাগােকরণ 

ক. বারষৃক বগাপিীয় 

অিদুবেি     

খ. সারভৃস বরে  

রবিািদূলয ০৩ (রতি) 

কা ৃরেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

৩৩. এিটিআররসএ’র কিৃকতৃা 
/কিৃচাররদের বেদশর অভযন্তদর 

প্ররশক্ষণ গ্রেদণর রিরিদি িদিািয়ি 

প্রোি 

সাংরিি প্ররতষ্ঠাদি 

িদিািয়ি বপ্ররণ 

অফ্ার বলটার রবিািদূলয ০৩ (রতি) 

কা ৃরেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

৩৪. এিটিআররসএ’র কিৃকতৃাগদণর 

দবদেরশক প্ররশক্ষদণর রিরিদি রজও 

জারীর জিয িন্ত্রণালদয় িদিািয়ি 

প্রোি 

পে প্রোি অফ্ার বলটার রবিািদূলয প্ররক্রয়া বশদষ ০৩ 

(রতি) কা ৃরেবস 

িারসিা আক্তার 

সেকারী পররচালক (প্রশাসি), 

এিটিআররসএ 

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪২০ 
aktern.runa.67@yahoo.com 

৩৫. এিটিআররসএ’র 

কিৃকতৃা/কিৃচারীদের অস্থায়ী পে 

স্থায়ীকরণ 

আদেশ জারী ক. জিপ্রশাসি, অথৃ 

ও রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র 

স্থায়ীকরদণর আদেশ 

খ. রবভাগীয় 

পরীক্ষায় উিীদণৃর 

ফ্লাফ্ল 

রবিািদূলয পে সতরির পরবতী 
৩ বৎসর 

সাংরক্ষদণর পর 

জিপ্রশাসি, অথৃ ও 

রশক্ষা িন্ত্রণালদয়র 

সম্মরত পাওয়ার 

পর ৩ কা রৃেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

৩৬. ওএিআর ফ্রি িদূ্রণ, , কাগজ 

ক্রয়, খাতা দতরর, ট্রাঙ্ক সরবরাে ও 

ক্রদয়র বযবস্থা গ্রেণ, রবরভন্ন 

রকদির ফ্রি, রিপ, রি-িকল 

ফ্রি িদু্রণ, বস্তা, খাি ইতযারে ক্রয় 

পরীক্ষা িলূযায়ণ ও 

প্রতযয়ি উইাং-এ 

সরবরাে 

পরীক্ষা িলূযায়ণ ও 

প্রতযয়ি উইাং-এর 

ররকুইরজশি 

রবিািদূলয পিপূ্র উইাংদয়র 

চারেো পাওয়ার 

পর রবরধ 

বিাতাদবক 

বটিার/বকাদটশি 

প্ররক্রয়া সিারির 

পর ০৩ (রতি) 

কা ৃরেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

৩৭. এিটিআররসএ’র কিৃকতৃা 
কিৃচাররদের রসদলকশি বগ্রে/টাইি 

পে জারী রবরধ বিাতাদবক রবিািদূলয ব াগযতা অজৃদির রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  



ক্ররিক 

িাং 
বসবার িাি বসবা প্রোি পদ্ধরত প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে এবাং 
প্রারিস্থাি 

বসবার িলূয এবাং 
পররদশাধ পদ্ধরত 

বসবা প্রোদির 

সিয়সীিা 
োরয়ত্বপ্রাি কিৃকতৃা  

(িাি, পেরব, বফ্াি িম্বর ও  

ই-বিইল িম্বর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বেল প্রোি ও ববতি সিতাকরণ কাগজপোরে পর ২৫-৩০ 

কা ৃরেবস 

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

৩৮. িালািাল সরবরােকারী 
ফ্াি/ৃঠিকাোরদক বচক প্রোি 

বচক প্রোি ক. ঠিকাোরী শতৃ 

প্ররতপালিকারী 
প্রিািারে 

খ. রবল 

রবিািদূলয প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে প্রারির 

পর ৩ কা রৃেবস 

রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

 

৩৯. ববসরকারর রশক্ষক রিবন্ধি 

পরীক্ষার রবজ্ঞরি জারী 
ক. সাংবােপদে রবজ্ঞরি 

জারী  
খ. অিলাইদি রবজ্ঞরি 

জারী 

পিপূ্র  উইাং বথদক 

প্রাি রবজ্ঞরি 

রবিািদূলয প্রদয়াজিীয় 

কাগজপে প্রারির 

পর ৩ কা রৃেবস 

ক. রিরজৎ কুিার  

সরচব, এিটিআররসএ  

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪১৩ 

ইদিইল িাং- 
rtkdas66@gmail.com 

খ. বিাোম্মে ওয়ারসউজ্জািাি 

রসদেি এিারলে, এিটিআররসএ 

ইদিইল িাং- 
wasiuzzaman@gmail.com 

৪০. তথয অরধকার আইি-২০০৯ এর 

আওতায় তথয প্রোি 
তথয অরধকার আইি-

২০০৯ এর রিধৃাররত 

ফ্রি অি ুায়ী প্রাথীর 

চারেত পদ্ধরতর িাধযদি 

তথয অরধকার 

আইি-২০০৯ 

অি ুায়ী রিধৃাররত 

ফ্রদিদট আদবেি 

তথয অরধকার 

আইি-২০০৯ 

অি ুায়ী রিধৃাররত 

রফ্ 

রবরধ অি ুায়ী ১০-

২০ (েশ-রবশ) 

কা ৃরেবস 

িারসিা আক্তার 

সেকারী পররচালক (প্রশাসি), 

এিটিআররসএ 

বফ্ািঃ ৫৫১৬৭৪২০ 

ইদিইল িাং- 
aktern.runa.67@yahoo.com 

 


