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gva¨wgK I D”P wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq| 

 

মুখবন্ধ 
                                                

 েি থকাসলে েি থসেষ্ঠ িাঙামল জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমান স্বসেে রোনাে িাাংলা গড়াে লসক্ষে মিক্ষাসক 

েি থামিক গুরুত্ব মিসয়সেন। জামতে মিতাে উসযাসগ প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাসিসিে োংমিিাসন গণমুখী ও োি থজনীন মিক্ষা 

ব্যিস্থা প্রমতষ্ঠাে কর্া িলা আসে। স্বািীনতাে িে িে জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমান এে উসযাসগ একটি 

গণমুখী আধুমনক ও মিজ্ঞানমভমিক মিক্ষানীমত প্রণয়সনে জন্য প্রখ্যাত মিজ্ঞানী ও মিক্ষামিি ড. মুহম্মাি কুিোত-ই- খুিাে 

রনতৃসত্ব রিসিে প্রর্ম মিক্ষা কমমিন গঠন কো হসয়মেল। মিক্ষাসক গণমুখী আধুমনক ও মিজ্ঞানমভমিক কেসত হসল 

মানেম্মত মিক্ষা প্রসয়াজন। রটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট (এেমডমজ) এে চাে নম্বে লসক্ষে মানেম্মত অাংিগ্রহণমূলক ও 

জীিনব্যািী মিক্ষাে কর্া িলা আসে। মানেম্মত মিক্ষাে জন্য িক্ষ ও রমিািী মিক্ষক এে রকাসনা মিকল্প রনই।  

 রিসিে রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানেমূসহ মিক্ষক মনসয়াসগে উসেসে র াগ্য মিক্ষকসিে তামলকা প্রণয়ন, মনিন্ধন ও 

প্রতেয়সনে জন্য ২০০৫ োসল রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ আইন ২০০৫ এে মাধ্যসম রিেেকামে মিক্ষক 

মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (Non-Government Teachers’ Registration & Certification 

Authority (NTRCA) প্রমতষ্ঠা কো হয়। এটি একটি োংমিমিিদ্ধ কতৃথিক্ষ। উক্ত আইসনে আওতায় র াগ্য মিক্ষকসিে 

তামলকা প্রণয়ন, মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়সনে জন্য ২০০৬ োসল রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ ও প্রতেয়ন 

মিমিমালা প্রণয়ন কো হয়। প্রার্মমক ি থাসয় উক্ত মিমিমালাে আওতায় মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ কসে উিীণ থ প্রার্েসিে মনমি থষ্ট 

রময়াসিে জন্য প্রতেয়ন িত্র প্রিান কো হত। তাে মভমিসত রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে গভমন থাং িমড িা ম্যাসনমজাং কমমটি 

মিক্ষক মনসয়াগ প্রিান কেত।  

 মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে ৩০ মডসেম্বে, ২০১৫ তামেসখে একটি িমেিসত্রে মাধ্যসম রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে এমি 

রলসভসলে শূন্য িসি রমিােমভমিসত মিক্ষক মনসয়াসগে জন্য এনটিআেমেএ-রক প্রার্ে মনি থাচসনে িাময়ত্ব প্রিান কো হয়। 

উক্ত িমেিসত্রে আসলাসক চামহিা ও রমিােমভমিসত এনটিআেমেএ কতৃথক র াগ্য মিক্ষক মনি থাচন কসে মনসয়াগ সুিামেসিে 

িে োংমিষ্ট মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে ম্যাসনমজাং কমমটি অর্িা গভমন থাং িমড মনসয়াগ প্রিান কসে। এনটিআেমেএ রিসিে েকল 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে এমি রলসভসলে শূন্য িসিে চামহিা মনসয় েম্পূণ থ মডমজটাল িদ্ধমতসত রমিােমভমিসত মিক্ষক 

মনি থাচন কসে োংমিষ্ট প্রমতষ্ঠানসক অিমহত কসে আেসে। 

  রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে জন্য রমিািী মিক্ষক মনি থাচসনে মাধ্যসম মিক্ষাে মাসনান্নয়সনে িািািামি এনটিআেমেএ 

িতথমান েেকাসেে মনি থাচনী ইিসতহাে ২০১৮ অনু ায়ী রিকাে েমস্যা দূেীকেসণ গুরুত্বপূণ থ ভূমমকা িালন কসে আেসে। 

এনটিআেমেএ েম্পূণ থ মডমজটাল িদ্ধমতসত রমিা ও র াগ্যতাে মভমিসত এ ি থন্ত ৮০,৬৬৮ জন মিক্ষকসক মনসয়াগ সুিামেি 

প্রিান কসেসে। এটি একটি িাোিামহক প্রমিয়া। ২০২১-২০২২ অর্ থিেসে মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা 

মিভাসগে োসর্ েম্পামিত িামষ থক কম থেম্পািন চুমক্ত অনু ায়ী এনটিআেমেএ মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে জন্য নতুন মেসলিাে 

প্রণয়ন ও হালনাগািকেণ, মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ এিাং মনসয়াগ সুিামেসিে জন্য গণমিজ্ঞমি জামেে উসযাগ গ্রহণ কো 

হসয়সে। এনটিআেমেএ কতৃথক ২০২১-২০২২ অর্ থিেসেে কা থিমেমূহ েি থোিােসণে মনকট তুসল িোে জন্য এ িামষ থক 

প্রমতসিিন প্রকাসিে উসযাগ গ্রহণ কো হসয়সে। এ প্রমতসিিসনে মাধ্যসম এনটিআেমেএ-ে কা থিমেমূসহে স্বচ্ছতা ও 

জিািমিমহতা বৃমদ্ধ িাসি। এ প্রমতসিিন ততমে ও প্রকাসিে োসর্ প্রতেক্ষ ও িসোক্ষভাসি জমড়ত েকলসক আন্তমেক িন্যিাি 

ও কৃতজ্ঞতা জানাই।  

 

(‡gvt Gbvgyj Kv‡`i Lvb) 

রচয়ােম্যান (অমতমেক্ত েমচি) 

এনটিআেমেএ, ঢাকা। 
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এনটিআরচিএ’র িংচিপ্ত পচরচিচি ও অবস্থান  

মানেম্মত মিক্ষা অজথসন প্রসয়াজন িক্ষ মানিেম্পি। মানিেম্পি ততমেে অন্যতম কামেগে রমিািী ও িক্ষ 

মিক্ষক। রমিািী, িক্ষ, সৃজনিীল ও র াগ্য মিক্ষক ব্যতীত মানেম্মত মিক্ষা মনমিত কো েম্ভি নয়। মিক্ষাে 

োমি থক মান উন্নয়সনে জন্য রিসিে েকল রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানেমূসহ র াগ্য ও িক্ষ মিক্ষক মনসয়াগিাসনে 

লসক্ষে রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ আইন ২০০৫ এে অিীসন রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও 

প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ) প্রমতমষ্ঠত হয়। এটি একটি োংমিমিিদ্ধ কতৃথিক্ষ। ইংমরচর্মি এ প্রচিষ্ঠামনর 

নাে Non-Government Teachers’ Registration & Certification Authority 

(NTRCA)| 

এ কতৃথিসক্ষে িমেচালনা ও প্রিােন একটি মনি থাহী রিাসড থে উিে ন্যস্ত। রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন 

কতৃথিক্ষ আইন, ২০০৫ আইসনে ৪নাং িাো অনু ায়ী কতৃথিক্ষ র  েকল ক্ষমতা প্রসয়াগ ও কা থেম্পািন কেসত 

িােসি মনি থাহী রিাড থও রে েকল ক্ষমতা এ কা থ েম্পািন কেসত িােসি। রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন 

কতৃথিক্ষ আইন, ২০০৫ এে ১০ িাো অনু ায়ী কতৃথিক্ষ েেকাসেে পূি থানুসমািনিসম প্রমিিান দ্বাো মনি থামেত 

িদ্ধমতসত রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন মিক্ষক মনসয়াসগে উসেসে র াগ্য মিক্ষকসিে তামলকা প্রণয়ন, মনিন্ধন ও 

প্রতেয়ন কসে। কতৃথিক্ষ কতৃথক প্রণীত মিক্ষকসিে তামলকায় অন্তর্ভ থক্ত, মনিমন্ধত ও প্রতেয়নকৃত না হসল রকান ব্যমক্ত 

রকান রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন মিক্ষক মহসেসি মনসয়াসগে জন্য র াগ্য মিসিমচত হন না।    

এনটিআরচিএ িারা দদমির দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠানিমূমহর শূন্যপদিমূমহ চিিক চনময়ামগর িমিে 

দর্াগ্য ও দেধাবী চিিকমদর িাচিকা প্রণয়ন, চনবন্ধন ও প্রিেয়ন এবং চনময়ামগর সুপাচরি প্রদান কমর। 

িম্পূণ য অম ামেিন পদ্ধচিমি অনিাইমন প্রার্ীমদর আমবদন গ্রহণ কমর চনবন্ধন ও প্রিেয়ন এবং চনময়াগ 

সুপাচরমির কার্ যক্রেটি পচরিািনা করা হয়।  

আইন অনুর্ায়ী এটি একটি িংচবচধবদ্ধ কর্তযপি এবং এ কর্তযপমির প্রধান কার্ যািয় র্াকমব াাকা। 

বিযোমন এ কর্তযপমির কার্ যািয়টি াাকাস্থ রেনা র্াকার ইস্কা ন গামড যন দরামডর দরড চক্রমিন্ট দবারাক 

 াওয়ামর অবচস্থি।  
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মভিন :  

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানেমূসহ র াগ্য ও িক্ষ মিক্ষক মনসয়াসগে লসক্ষে রিিব্যািী প্রমতস ামগতামূলক মিক্ষক 

মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহসণে মাধ্যসম রমিামভমিক মিক্ষক িাোই মনমিতকেণ। 

মমিন :  

রিিব্যািী স্বচ্ছ, দুনেমতমুক্ত ও কমম্পউটাোইজড িদ্ধমতসত প্রমতস ামগতামূলক মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ, 

মনিন্ধন িেীক্ষায় উিীণ থ প্রার্েসিে প্রতেয়নিত্র প্রিান, মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ রিসষ েমম্মমলত জাতীয় রমিা 

তামলকা হালনাগািকেণ এিাং ওসয়িোইসট প্রকাি, মিক্ষক মনসয়াসগে লসক্ষে রিসিে রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠান 

হসত অনলাইসন ই-মেকুইমজিন গ্রহণ এিাং প্রাি শূন্যিসিে মিিেীসত অনলাইসন আসিিনিত্র গ্রহণ কসে মনিন্ধন 

েনিিােী প্রার্েসিে মধ্য হসত এমি রলসভসল রমিােমভমিসত কমম্পউটাোইজড িদ্ধমতসত রেো প্রার্েসক শূন্যিসিে 

মিিেীসত মনি থাচন কসে র াগ্য ও রমিািী মিক্ষক দ্বাো রিসিে োমি থক মিক্ষা ব্যিস্থাে উন্নয়ন োিন।  

কর্তযপমির কার্ যাবচি :  

 দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠানিমূমহর চিিক িাচহদা চনরূপণ; 

 চিিকিা দপিায় চনময়াগ প্রদামনর দর্াগ্যিা চনধ যারণ; 

 র্ািীয়ভামব চিিকোন চনধ যারণ, দর্াগ্যিা চনরূপণ এবং এিদিম্বন্ধীয় প্রময়ার্নীয় কার্ যক্রে গ্রহণ; 

 দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠামনর চিিক চনব যািমণর সুচবধামর্ য চবচধ দ্বারা চনধ যাচরি পদ্ধচিমি পরীিার 

োধ্যমে উিীণ য প্রার্ীমদর িাচিকা প্রণয়ন, চনবন্ধন ও প্রিেয়ন প্রদান; 

 চিিকমদর িাচিকা প্রণয়ন, চনবন্ধন ও প্রিেয়নপত্র প্রদামনর র্ন্য প্রময়ার্নীয় পরীিা ও চদ্ব-নকি িনদ 

প্রদান এবং চবচভন্ন খামি চি আদায়;  

 চিিকিা দপিার উন্নয়ন এবং গুণগিোন বৃচদ্ধর র্ন্য িরকারমক পরােি য প্রদান; 

 আন্তর্যাচিক পর্ যাময়র চিিা প্রচিষ্ঠান হমি প্রাপ্ত চিিাগি দর্াগ্যিার োন র্ািাই ও চিিাগি দপিায় 

অন্তর্ভ যচি;  

 এই আইন বিবৎ হবার পূমব য চনময়াগপ্রাপ্ত এে.চপ.ও র্ভি দবিরকাচর চিিকমদর পর্ যায়ক্রমে একটি চনচদ যষ্ট 

িেয়িীোর েমধ্য প্রচিিমণর োধ্যমে োন উন্নয়মনর ব্যবস্থা চনচিিকরণ; 

 উপর্য যি কার্ যাবচি এবং এই আইমনর অধীন অন্যান্য চবধামনর উমেশ্য পূরণকমে প্রময়ার্নীয় ও 

আনুষচিক কার্ যাবচি িম্পাদন করা;  

 চবচধ বা প্রচবধান দ্বারা চনধ যাচরি দাচয়ত্ব পািন এবং  

 িরকার কর্তযক প্রদি অন্যান্য দাচয়ত্ব পািন। 

 

কর্তযপমির কার্ যাবচি :  

 চিিা েত্রণাণািময়র ৩০/১২/২০১৫ িাচরমখর ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংি)-১০৮১ িংখ্যক 

পচরপত্র এর োধ্যমে এ কর্তযপিমক দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠামনর শূন্যপমদ দেধার চভচিমি এচি দিমভমি 

চিিক চনময়ামগর র্ন্য প্রার্ী সুপাচরি প্রদামনর দাচয়ত্ব দদয়া হয়।  

 এনটিআরচিএ কর্তযক গৃহীি দবিরকাচর চিিক চনবন্ধন পরীিায় এ পর্ যন্ত উিীণ য ৬,৩৪,১২৭ র্ন চনবন্ধন 

িনদধারীমদর িচিচিি র্ািীয় দেধা িাচিকা প্রণয়ন কমর ওময়বিাইম  প্রকাি করা হময়মছ। িচিচিি 

র্ািীয় দেধা িাচিকার চভচিমি শূন্যপদ পূরমণর সুপাচরিকরণ কার্ যক্রে িিোন রময়মছ।  
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এনটিআরচিএ’র অচধমিত্র :  

 দবিরকাচর চনম্নোধ্যচেক চবদ্যািয়; 

 োধ্যচেক চবদ্যািয়; 

 োধ্যচেক িংর্যি উচ্চ োধ্যচেক চবদ্যািয়; 

 উচ্চ োধ্যচেক, স্নািক ও স্নািমকাির পর্ যাময়র চিিা প্রচিষ্ঠান; 

 উচ্চ োধ্যচেক, স্নািক ও স্নািমকাির পর্ যাময়র কাচরগচর চিিা প্রচিষ্ঠান; 

 দভামকিন চিিা প্রচিষ্ঠান; 

 দ কচনকোি ও চবর্মনি ম্যামনর্মেন্ট দকাি য পচরিািনাকারী প্রচিষ্ঠান; 

 দাচখি, আচিে, িাচর্ি ও কাচেি োদ্রািািমূহ এবং  

 িেময় িেময় িরকার কর্তযক চনমদ যচিি অন্যান্য চিিা প্রচিষ্ঠান কর্তযপমির অচধমিত্রর্ভি। 

উমেশ্য :  

 চিিার িাচব যক োন উন্নয়মনর র্ন্য দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠানিমূমহ দর্াগ্য ও দি চিিক চনময়াগ প্রদান;  

 চবচধ দ্বারা চনধ যাচরি প্রচিমর্াচগিামূিক চনবন্ধন পরীিা অনুষ্ঠান এবং উিীণ য প্রার্ীমদর চনবন্ধন ও প্রিেয়ন 

িনদ প্রদান 

 িচিচিি র্ািীয় দেধা িাচিকার চভচিমি চনবচন্ধি ও প্রিেয়নকৃি চিিক-প্রার্ীগমণর িাচিকা/লি 

প্রণয়ন ও িংরিণ; 

 দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠানিমূমহ চিিক পমদ চনময়ামগর র্ন্য দেধার চভচিমি সুপাচরিকরণ;  

 এনটিআরচিএ আইন বিবৎ হওয়ার পূমব য চনময়াগপ্রাপ্ত এে.চপ.ও র্ভি দবিরকাচর চিিকমদর পর্ যায়ক্রমে 

চনচদ যষ্ট িেময়র েমধ্য প্রচিিমণর োধ্যমে িাঁমদর োন উন্নয়ন ও চনবন্ধন প্রদান;  

 চিিক োন উন্নয়মনiর োধ্যমে চিিকমদর দিিা বৃচদ্ধ; 

 দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠানিমূমহ োনিম্পন্ন ও দর্াগ্য চিিক চনময়ামগর িমিে র্মর্াপর্যি চিিকোন 

(Teachers’ Standard) চনধ যারণ; এবং  

 দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠামন োনিম্পন্ন চিিক চনময়ামগর উমেমশ্য দেধার চভচিমি সুপাচরি প্রদামনর 

োধ্যমে চিিার গুণগি োমনর িাচব যক উৎকষ য িাধমন কার্ যকর ভূচেকা রাখা।  

 

িাসজট: 

এনটিআেমেএ একটি োংমিমিিদ্ধ কতৃথিক্ষ হওয়ায় অর্ থ মন্ত্রণালয় হসত রকান িাসজট িোে প্রিান কো হয় না। 

এনটিআেমেএ’ে মনজস্ব আসয় এ কতৃথিক্ষ মনসয়াগকৃত কম থকতথা ও কম থচােীসিে রিতন ভাতামি প্রিানেহ  ািতীয় 

কা থিসম ব্যয় মনি থাহ কো হয়।    

প্রমত িেসেে শুরুসত িাসজট প্রণয়ন কসে মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে অনুসমািন গ্রহণ কো হয়। মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে 

অনুসমািন প্রামিে িে ব্যয় মনি থাহ কো হয়।   

আসয়ে উৎে : প্রমত িেে মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষায় আসিিনকােী প্রার্েসিে মি এিাং রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন 

মিক্ষক মনসয়াগ সুিামেসিে লসক্ষে মনিমন্ধত প্রার্েসিে আসিিনকৃত মি েমূহ এনটিআেমেএ’ে তহমিসল জমা হয়।     
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এনটিআেমেএ’ে প্রিােমনক কাঠাসমা, ব্যিস্থািনা ও জনিল :  

মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে ২৯/০১/২০০৭ তামেসখে মিম/িাাঃ/১০/১৪(রিমিমনক জনিল)০৯/২০০৫/৭৯ নাং িত্র 

মূসল এনটিআেমেএ‘ে জন্য অস্থায়ীভাসি ৮৩ টি িি সৃজসনে েম্মমত প্রিান কো হয়। িেিতেসত মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে 

১৮ জানুয়ামে ২০১৫ তামেসখে ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৪.০০৯.০৫(অাংি)-৫৩ োংখ্যক স্মােকমূসল এনটিআেমেএ’ে 

৮৩টি িসিে মসধ্য ৬৫টি িি মঞ্জুে কো হয়। িতথমাসন এনটিআেমেএ‘ে জনিল কাঠাসমা মনমণরূি:   

ি: নাং অনুসমামিত িি স্থায়ী 

িি 

োংেক্ষণস াগ্য 

অস্থায়ী িি 

শূন্য 

িি 

মন্তব্য 

১. 
৬৯ (৬৫টি িি এনটিআেমেএ-এে মনজস্ব 

+০৪টি িি রপ্রষসণ মনসয়ামজত) 
৪২ ২৩ ০৬  

 

প্রমতষ্ঠালগ্ন হসত এ প্রমতষ্ঠান ৩টি অনুমিভাসগে মাধ্যসম তাে অমি থত িাময়ত্ব েম্পািন কসে চসলসে। 

প্রিােন ও অর্ থ অনুমিভাগ,  মিক্ষাতত্ত্ব ও মিক্ষামান অনুমিভাগ এিাং িেীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রতেয়ন অনুমিভাগ 

মিসোনাসম মতনটি অনুমিভাসগে আওতায় ২২ জন কম থকতথা ও ৫০ জন কম থচােীে মাধ্যসম প্রমতষ্ঠানটি কাজ কসে 

র্াসক। প্রমতটি অনুমিভাগ একজন েিস্য, একজন িমেচালক/েমচি, দুই িা তসতামিক উিিমেচালক এিাং 

একামিক েহকােী িমেচালসকে েমন্বসয় িমেচামলত হয়। এ প্রমতষ্ঠানটিসত কম থেত রচয়ােম্যান, েিস্য এিাং 

িমেচালসকে িিগুসলা রপ্রষসণ মিমেএে প্রিােন কোডাে েিস্য এিাং উিিমেচালক ও েহকােী িমেচালসকে 

অমিকাাংি িসি মিমেএে োিােণ মিক্ষা কোডাসেে কম থকতথাো িাময়ত্ব িালন কসে আেসেন। েহকােী িমেচালক 

(মহোি ও মনেীক্ষা) িিটিসত রপ্রষসণ মহোি ও মনেীক্ষা মিভাসগে একজন কম থকতথা কাজ কসে র্াসকন। ৪ জন 

েহকােী িমেচালকেহ অন্যান্য কম থকতথা ও কম থচােীো এ প্রমতষ্ঠাসনে স্থায়ী জনিসলে অন্তর্ভ থক্ত। স্থায়ী জনিসলে 

মনসয়াগ, িসিান্নমত, িিমল, ছুটি, স্থায়ীকেণ, শৃঙ্খলা ইতোমি রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ 

(কম থকতথা ও কম থচােী) চাকুেী প্রমিিানমালা, ২০০৯ দ্বাো মনয়মন্ত্রত হয়।  
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প্রিািন ও অর্ য অনুচবভামগর িথ্য :  

কে যরি কে যকিযা :  
 

িদস্য  - ০১ র্ন 

িচিব  - ০১ র্ন  

উপপচরিািক - ০২ র্ন 

িহকারী পচরিািক - ০৫ র্ন 

িহকারী দপ্রাগ্রাোর - ০২ র্ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রিািন ও অর্ য অনুচবভামগর কার্ :  

 প্রিািচনক ও আচর্ যক দাচয়ত্ব; 

 কর্তযপমির িাচহদা অনুর্ায়ী চপচপআর ২০০৮ অনুিামর ক্রয় িংক্রান্ত চবষয়; 

 কে যকিযা-কে যিাচরমদর িংস্থাপন িংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ যাবচি িম্পাদন; 

 এনটিআরচিএ’র কে যকিযা-কে যিাচরমদর Skill Development-এর িমিে প্রচিিণ ব্যবস্থাপনা; 

 িচিবািয় চনমদ যিোিা ২০১৪ অনুর্ায়ী নচর্ ব্যবস্থাপনা;  

 কর্তযপি কর্তযক আমমরাচপি দাচয়ত্ব পািন; 

 চনব যাহী দবাড য িভা, িেন্বয় িভা ও অন্যান্য িভা িম্পচকযি দাচয়ত্ব পািন;  

 চবচভন্ন চদবি উদর্াপন। 
 

প্রিািন ও অর্ য অনুচবভামগর িথ্য 
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চিিািত্ত্ব ও চিিাোন অনুচবভামগর িথ্য:  

কে যরি কে যকিযা :  

িদস্য  - ০১ র্ন 

পচরিািক  - ০১ র্ন 

উপপচরিািক - ০২ র্ন 

িহকারী পচরিািক - ০২ র্ন 

 

 

 

চিিািত্ত্ব ও চিিাোন অনুচবভামগর কার্ :  

 চিিক চনবন্ধন পরীিার পাঠ্যসূচির প্রময়ার্নীয় পচরবিযন/পচরোর্যন/িংমিাধন/পচরবধ যন ও নতুন 

পাঠ্যসূচি প্রণয়ন (র্চদ প্রময়ার্ন হয়) ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 কর্তযপমির আইন ও পরীিা চবচধোিা িংমিাধন/পচরবিযন/িংমর্ার্ন এর প্রময়ার্ন হমি ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 দবিরকাচর চিিা প্রচিষ্ঠামনর চিিক চনময়াগ সুপাচরিকরণ; 

 চনবন্ধন পরীিায় উিীণ য চিিকমদর প্রচিিণ প্রদামনর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 িাটি যচিমক  প্রদামনর দিমত্র আইনগি/চবচধগি র্টিিিা দদখা চদমি দি চবষময় েিােি প্রদান; 

 িচিবািয় চনমদ যিোিা ২০১৪ অনুর্ায়ী নচর্ ব্যবস্থাপনা; 

 কর্তযপি কর্তযক আমরাচপি দাচয়ত্ব পািন। 

 

মিক্ষাতত্ত্ব ও মিক্ষামান অনুমিভাগ 
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পরীিা মূল্যায়ন ও প্রিেয়ন অনুচবভামগর িথ্য :  

কে যরি কে যকিযা :  

িদস্য  - ০১ র্ন 

পচরিািক  - ০১ র্ন 

উপপচরিািক - ০১ র্ন 

িহকারী পচরিািক - ০৩ র্ন 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পরীিা মূল্যায়ন ও প্রিেয়ন অনুচবভামগর কার্ :  

 দবিরকাচর চিিক চনবন্ধন পরীিা গ্রহণ িংক্রান্ত কে যপচরকেনা প্রণয়ন, পরীিা চবজ্ঞচপ্ত প্রদান, অনিাইমন 

দরখাস্ত গ্রহণ এবং কে যপচরকেনা অনুর্ায়ী পরীিা িংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ িম্পাদন; 

 পরীিার প্রশ্নপত্র প্রণয়মন Question Setter ও Moderator চনময়ামগর ব্যবস্থাকরণ এবং 

িরকাচর চনরাপিা মুদ্রণািয় দর্মক প্রশ্নপত্র মুদ্রমণর ব্যবস্থাকরণ;  

 ট্াংক চববরণী অনুর্ায়ী প্রশ্নপত্র দভনুেওয়ারী ট্াঙ্কর্ািকরণ ও দকমে দপ্ররমণ ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 পরীিার কামর্ প্রময়ার্নীয় িকি প্রকার িােগ্রী (এেচিচকউ িরে, উিরপত্র, কাগর্পত্র, েমনাহারী দ্রব্য 

ইিোচদ) িাচহদা র্র্ািেময় প্রিািন িাখামক অবচহিকরণ; 

 উিরপত্র মূল্যায়ন এবং িিািি প্রচক্রয়াকরণ ও প্রকামির ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 িাটি যচিমক  মুদ্রমণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 চিচখি পরীিায় উিীণ য প্রার্ীমদর দেৌচখক পরীিা গ্রহণ িংক্রান্ত কার্; 

 িচিবািয় চনমদ যিোিা ২০১৪ অনুর্ায়ী নচর্ ব্যবস্থাপনা; 

 কর্তযপি কর্তযক আমরাচপি দাচয়ত্ব পািন। 

পরীিা মূল্যায়ন ও প্রিেয়ন অনুচবভামগর কার্ 
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মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা ও মনসয়াগ সুিামেি কা থিম প্রমিয়া  

ক.  মনিন্ধন ও প্রতেয়ন :  

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ আইন, ২০০৫ এে ১০ িাো অনু ায়ী রিেেকামে মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠাসন মিক্ষক মনসয়াসগে উসেসে এনটিআেমেএ র াগ্য মিক্ষকসিে তামলকা প্রণয়ন, মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কসে। 

কতৃথিক্ষ কতৃথক প্রণীত মিক্ষকসিে তামলকায় অন্তর্ভ থক্ত, মনিমন্ধত ও প্রতেয়নকৃত না হসল রকান ব্যমক্ত রিেেকামে 

মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন মিক্ষক মহসেসি মনসয়াসগে জন্য মিসিমচত হসি না। ২০০৫ োসলে আইসনে ক্ষমতািসল মনিন্ধন 

িেীক্ষা গ্রহণ ও প্রতেয়সনে জন্য ২০০৬ োসল রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ, মনিন্ধন ও প্রতেয়ন 

মিমিমালা ২০০৬ প্রণয়ন কো হয়। ২০১২ োসল উক্ত মিমিমালা োংসিািন কো হয় এিাং মিমিমালাে নাম 

োংসিািন কসে রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন, িেীক্ষা গ্রহণ ও প্রতেয়ন মিমিমালা নামকেণ কো হয়। ২০১৫ োসল এ 

মিমিমালা পুনোয় োংসিািন কো হয়। উমিমখত মিমিমালােমূসহে মাধ্যসম ২০০৫ োল হসত ০১টি মিসিষ মনিন্ধন 

িেীক্ষােহ এ  ািত ি থন্ত ১৭টি মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ কো হয়। ২০০৬ োসলে িেীক্ষা মিমি অনু ায়ী একই মিসন 

মপ্রমলমমনামে ও মলমখত িেীক্ষা অনুমষ্ঠত হয়। উক্ত িেীক্ষায় িাে নম্বে মেল ৪০। িেিতেসত িেীক্ষা মিমিমালা 

োংসিািসনে রপ্রমক্ষসত ২০১৫ োসল অনুমষ্ঠত ১২তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা দুইটি ি থাসয় অনুমষ্ঠত হয়। ১ম ি থাসয় 

মপ্রমলমমনামে িেীক্ষায় উিীণ থ প্রার্েসিে ২য় ি থাসয় মলমখত িেীক্ষা অনুমষ্ঠত হয়। মিমিমালাে ২০১২ োসলে 

োংসিািসনে িে মনিন্ধন িেীক্ষায় উিীণ থসিে এ িেসেে জন্য প্রতেয়ন প্রিান কো হসতা। ২০১৫ োসলে োংসিািন 

অনু ায়ী মনিন্ধন েনসিে রময়াি ০৩ িেে কো হয়। িেিতেসত মহামান্য হাইসকাসট থ িাসয়েকৃত ১৬৬টি মেট 

মামলাে ১৪.১২.২০১৭ তামেসখে আসিসিে মাধ্যসম প্রতেয়নিসত্রে েময়েীমা িামতল কো হয়। তােিে ২০১৭ 

োল হসত মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা ৩টি ি থাসয় (মপ্রমলমমনামে, মলমখত ও রমৌমখক) অনুমষ্ঠত হয়।  

খ.  মনসয়াগ সুিামেি  : 

২০১৬ োসলে পূসি থ মনিন্ধন িেীক্ষায় উিীণ থ প্রার্েসিেসক গভমন থাং িমড/ম্যাসনমজাং কমমটি মনসয়াগ প্রিান কসে। 

মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে ৩০ মডসেম্বে ২০১৫ তামেসখে ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অাংি)-১০৮১ োংখ্যক 

িমেিসত্রে মাধ্যসম এনটিআেমেএ-রক  রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন মনসয়াগ সুিামেসিে িাময়ত্ব প্রিান কো হয়।  

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শুধুমাত্র এমি রলসভসল মিক্ষক মনসয়াসগে জন্য জামেকৃত উক্ত িমেিসত্র প্রমত িেে 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসিে চামহিা এনটিআেমেএ-রত রপ্রেসণে ব্যিস্থা কো হয়। রিেেকামে মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠাসনে প্রিানগণ মিক্ষক মনসয়াসগে লসক্ষে প্রমতষ্ঠাসনে জনিল কাঠাসমাসত েেকাে মনি থামেত রকাটাে প্রাপ্যতা 

উসিখপূি থক এনটিআেমেএ-রত অমি াচনিত্র রপ্রেণ কসেন। উক্ত অমি াচসনে মভমিসত এনটিআেমেএ‘ে 

ওসয়িোইসট মনসয়াসগে মিজ্ঞমি প্রচাে কসে। প্রার্েগণ অনলাইসন আসিিন কসেন। এনটিআেমেএ অনলাইসন 

আসিিন প্রামিে িে চামহিা ও রমিািম অনু ায়ী প্রার্েসিে অিমহত রেসখ মনসয়াগস াগ্য প্রমতটি িসিে মিিেীসত ১ 

জন কসে প্রার্েে নাম অমি াচনকােী প্রমতষ্ঠাসন রপ্রেণ কসে। অনলাইসন আসিিন গ্রহণ, প্রার্েসিে এেএমএে 

রপ্রেণ, শূন্য িসিে তামলকা ওসয়িোইসট প্রকাি, মনসয়াগ সুিামেসিে িলািল প্রকাি, মনসয়াগ সুিামেি প্রিান 

অনলাইন কা থিমেমূহ েম্পািসনে জন্য ২০১৬ োসল রটমলটসকে োসর্ এনটিআেমেএ‘ে চুমক্ত েম্পািন কো হয়।   
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মডমজটাল িাাংলাসিি গড়াে রক্ষসত্র মিমনম থাসণ এনটিআেমেএ’ে অিিান 

 

জাতীয় মিক্ষানীমতে আসলাসক মিক্ষা ব্যিস্থাে মাসনান্নয়সনে অাংি মহসেসি েেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে িািািামি 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানেমূসহে মিক্ষাে মান উন্নয়সন রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ 

(এনটিআেমেএ) স্বচ্ছতা, জিািমিমহতা ও মনেসিক্ষতাে োসর্ তাসিে উিে অমি থত িাময়ত্ব িালন কসে চসলসে। 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন িক্ষ, রমিািী ও র াগ্য মিক্ষক মনসয়াগ কেসত না িােসল রিেেকামে মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠাসনে মিক্ষাে মান মিশ্বায়সনে চোসলঞ্জ রমাকাসিলাে ি থাসয় উন্নীত কো েম্ভি হসি না। এ রপ্রমক্ষসত েম্পূণ থ 

মডমজটাল িদ্ধমতসত রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠান রর্সক শূন্য িসিে চামহিা োংগ্রহ, োমমগ্রক িেীক্ষা ব্যিস্থা 

িমেচালনা ও িলািল প্রকাি, জাতীয় রমিাে মভমিসত মিক্ষক মনি থাচন কসে রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে জন্য 

প্রসিি ি থাসয়ে (Entry Level) মিক্ষক মনসয়াসগে সুিামেি প্রিান কো হসচ্ছ। েম্পূণ থ অসটাসমিন িদ্ধমতসত 

এনটিআেমেএ ২০২০ োল ি থন্ত ৪৬,০০৮ (মেচমিি হাজাে আট) জন মিক্ষকসক মিমভন্ন রিেেকামে মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসি মনসয়াসগে জন্য সুিামেি প্রিান কসে এিাং গত ২০/০১/২০২২ তামেসখ ৩৪,১৮৯ (মিৌচত্রি 

হার্ার একিি ঊননব্বই) র্ন মিক্ষকসক মনসয়াগ সুিামেি প্রিান কো হসয়সে। এোড়া গত ০৫.০৬.২০২২ তামেসখ 

১১,৭৬৯ (এগাে হাজাে োতিত ঊনেিে) জন প্রার্েসক মনসয়াগ সুিামেি প্রিাসনে উসেসে মনি থাচন কো হসয়সে।  

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসি এ মিপুল োংখ্যক মিক্ষক মনসয়াগ সুিামেসিে মাধ্যসম িমিি থমান 

রিকােত্ব হ্রাসে েেকাসেে মনি থাচনী প্রমতশ্রুমত িাস্তিায়সন এনটিআেমেএ অন্যতম মনয়ামক ভূমমকা িালন কসে 

আেসে। রেিা প্রতোিীগণ স্বল্প েমসয় স্বল্প খেসচ স্বল্প োক্ষাসত তাসিে কামঙ্খত রেিা উিসভাগ কেসে। িলশ্রুমতসত 

েেকাসেে মনি থাচনী প্রমতশ্রুমতে রিকােত্ব হ্রাে, মিক্ষাে মাসনান্নয়ন, মডমজটাল ব্যিস্থা প্রিতথন ও দুনেমতে মিরুসদ্ধ 

মজসো টলাসেন্স-এে মসতা িমেকল্পনা িাস্তিায়ন কো েম্ভি হসচ্ছ। রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে প্রসিি ি থাসয় 

মিক্ষক মনসয়াগ সুিামেসি মনেসিক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জিািমিমহতা িজায় োখসত এ প্রমতষ্ঠান দৃঢ়ভাসি অঙ্গীকােিদ্ধ।  

 



14 
 

২০২১-২০২২ অর্ যবছমর িম্পাচদি উমেখমর্াগ্য কে যকামের চববরণ : 

 

০১।  মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে মেসলিাে হালনাগািকেণ 

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ)-এে অন্যতম একটি গুেম্নতিপূণ থ কাজ 

হসচ্ছ মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে মিষয় মভমিক মেসলিাে প্রণয়ন ও যুসগািস াগীকেণ। এেই িাোিামহকতায় ১০টি 

নতুন মিষসয়ে (স্কুল ি থায়: িিার্ থ মিজ্ঞান, েোয়ন, উমিি মিজ্ঞান, প্রামণমিজ্ঞান, কমম্পউটাে মিজ্ঞান এিাং কসলজ 

ি থায়: মিশুে মিকাি, খায ও পুমষ্ট, গৃহ ব্যিস্থািনা ও িামেিামেক জীিন, মিল্পকলা ও িস্ত্রিমেচ্ছি ও কমম্পউটাে 

মিজ্ঞান) মেসলিাে প্রণয়সনে কাজ েম্পন্ন কো হয়। এোড়াও চিিক চনবন্ধন পরীিার কমির্ পর্ যাময়র প্রভাষক 

পমদর চবপরীমি কচম্পউ ার চবজ্ঞান, পদার্ য চবজ্ঞান, রিায়ন, গমণি, উচিদ চবজ্ঞান, প্রাচণচবদ্যা, গ্রন্থাগার ও 

িথ্যচবজ্ঞান এবং স্কুি পর্ যাময়র িহকারী চিিক (গ্রন্থাগার ও িথ্যচবজ্ঞান) পমদর চবপরীমি গ্রন্থগার ও িথ্যচবজ্ঞান 

চবষয়িহ দো  ০৮ (আ ) টি চবষময়র চিমিবাি প্রণয়ন ও হািনাগাদ কো হয়।  

 
০২.  এনটিআেমেএ‘ে জনিল মনসয়াগ : 

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ)-এে োজস্ব খাসত েোেমে মনসয়াগস াগ্য 

৩য় রেমণে অমিে সুিামেনসটনসডন্ট িসি ০১ টি, মহোিেক্ষক িসি ০১ টি এিাং রটাে মকিাে িসি ০১ টিেহ রমাট 

০৩(মতন)টি শূন্য িসি মনসয়াগ প্রিান কো হসয়সে। অমিে েহকােী কাম-কমম্পউটাে মুদ্রাক্ষমেক ও অমিে 

েহায়ক এে ০২টি শূন্য িসি মনসয়াগ কা থিম চলমান েসয়সে।  

 

০৩।  মুমজি িষ থ উিলসক্ষে গৃহীত কা থিম :  
(ক)  রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠান (স্কুল, কসলজ, মাদ্রাো, কামেগমে ও ব্যিোয় ব্যিস্থািনা প্রমতষ্ঠান) েমূসহে 

প্রসিি ি থাসয় (entry level) মনসয়াগ সুিামেি: 
রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ) কতৃথক জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে 

েহমাসনে জন্মিতিামষ থকী উদ্ ািন উিলসক্ষে রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠান (স্কুল, কসলজ, মাদ্রাো, কামেগমে ও 

ব্যিোয় ব্যিস্থািনা প্রমতষ্ঠান) েমূসহে প্রসিি ি থাসয় (entry level) ৩য় গণমিজ্ঞমিে আওতায় ৩৪১৮৯ জন 

এিাং রেমেি প্রকসল্পে জন্য ৪৭১ জন প্রার্েসক মনসয়াসগে জন্য সুিামেি কো হয়। এোড়া গত ০৫/০৬/২০২২ মি: 

তামেসখ ১১৭৬৯ জন প্রার্েসক সুিামেসিে মনমমি প্রার্মমকভাসি মনি থাচন কো হয়।  

 
(খ)  এনটিআেমেএ কা থালসয় োজস্ব খাসত ৩য় রেমণে মতনটি কোটাগমেসত ০৩টি শূন্য িসি জনিল মনসয়াগ: 

এনটিআেমেএ'ে মনজস্ব জনিল মহসেসি গত জুলাই ২০২১ মাসে ০৩ জন স্থায়ী কম থচােীসক (০১ জন 

রটাে মকিাে, ০১ জন অমিে সুিাে ও ০১ জন মহোি েক্ষক) মনসয়াগ প্রিান কো হসয়সে। 

  
(গ)  মনিন্ধন েনি  াচাই প্রমতসিিন এিাং মদ্ব-নকল/ োংসিািনী েনি োংিান্ত প্রমতসিিন ওসয়িোইসট প্রকাি: 

রেিা প্রতোিীসিে রেিা েহজীকেসণে লসক্ষে এনটিআেমেএ-এে মনকট মিমভন্ন রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রিান 

কতৃথক রপ্রমেত মিক্ষকসিে মনিন্ধন েনি  াচাই প্রমতসিিন এিাং েনসিে মদ্ব-নকল/োংসিািনী েনি িংক্রান্ত 

প্রমতসিিন ওসয়িোইসট মনয়মমত প্রকাি কো হসচ্ছ। 

 
(ঘ)  ‘‘িঙ্গিন্ধু কণ থাে’’ স্থািন এিাং পুস্তক মিতেণ:  

েি থকাসলে েি থসেষ্ঠ িাঙামল জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমাসনে জন্মিত িামষ থকী  র্াস াগ্য ম থািায় 

িালসনে অাংি মহসেসি এনটিআেমেএ কা থালসয় ‘‘িঙ্গিন্ধু কণ থাে’’ স্থািন কো হসয়সে। এনটিআেমেএ’ে কম থকতথা 

ও কম থচােীসিে মসধ্য জামতে মিতাে ভািািি থ তুসল িোে জন্য তাঁে মলমখত ‘অেমাি আত্মজীিনী’, ‘কাোগাসেে 

রোজনামচা’ এিাং ‘আমাে রিখা নয়াচীন’ লস্তক মতনটি মিতেণ কো হসয়সে। 
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(ঙ)  মলিরলট, রকাটমিন ও রিাষ্টাে মিতেণ : 

জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমান-এে স্মৃমতে উসেসে এনটিআেমেএ‘ে কম থকতথা-কম থচােীসিে 

মসধ্য রকাটমিন মিতেণ কো হসয়সে। এনটিআেমেএ’রত জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমাসনে উিে 

মনমম থত রিাটাে প্রিি থসনে ব্যিস্থা গ্রহণ কো হসয়সে এিাং িঙ্গিন্ধুে স্বসেে রোনাে িাাংলা গড়াে লসক্ষে মানেম্মত 

মিক্ষািাসনে জন্য রমিািী মিক্ষকসিে মনসয়াসগে লসক্ষে এনটিআেমেএ’ে কা থিম েম্পসকথ মলিসলট প্রকাি করা 

হময়মছ।  

 
(চ)  এনটিআেমেএ কতৃথক সুিামেিপ্রাি প্রসিি ি থাসয়ে মিক্ষকসিে োসর্ মনমিড় র াগাস াগ স্থািসনে লসক্ষে 

এেএমএে-এে িািািামি ইউমনক ই-রমইল আইমডে মাধ্যসম র াগাস াগ স্থািন : 

এনটিআেমেএ ২০১৬ োল হসত রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসি চামহিাে মভমিসত েমম্মমলত রমিা 

তামলকা অনু ায়ী রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রসিি ি থাসয় মিক্ষকসিে মনসয়াসগে সুিামেি কসে আেসে। মুমজি 

িষ থ ২০২০ উি ািন উিলসক্ষে সুিামেিপ্রাি মিক্ষকসিে োসর্ মনমিড় ও দ্রুি র াগাস াগ স্থািসনে অাংি মহসেসি 

এেএমএে-এে িািািামি ই-রমইল আইমডে মাধ্যসম র াগাস াগ স্থািসনে লসক্ষে ইউমনক ই-রমইল আইমড প্রিান 

কো হসয়সে।  

 

০৪।  স্বািীনতাে সূিণ থ জয়ন্তী উিলসক্ষে এনটিআেমেএ’ে গৃহীত কা থিম :  
(ক)  জাতীয় কম থসূমচে আসলাসক গৃহীত কম থসূমচ : 

০১. রখতািপ্রাি িীে মুমক্তস াদ্ধাে মনকট মুমক্তযুসদ্ধে িীেত্বগাঁর্া েিণ ও মুক্ত আসলাচনা। 

০২. ওসয়িোইসট সুিণ থজয়ন্তী কণ থাে স্থািন। 

 
(খ) অন্যান্য মনজস্ব কম থসূমচ : 

০১. স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী উিলসক্ষ মুমক্তযুদ্ধমভমিক আসলাকমচত্র প্রিি থন।  

০২. একটি মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে মিক্ষার্েসিে অাংিগ্রহসণ মুমক্তযুদ্ধমভমিক েচনা/মচত্রাঙ্কন প্রমতস ামগতা আসয়াজন 

এিাং প্রমতস ামগতায় অাংিগ্রহণকােীসিে পুেষ্কৃতকেণ।  

০৩. েক্তিান কম থসূমচে আসয়াজন।  

০৪. একটি প্রমতিন্ধী স্কুসলে মিক্ষার্েসিে জন্য মচত্রাঙ্কন প্রমতস ামগতাে আসয়াজন।   

০৫. অনগ্রেে এলাকাে িমেদ্র মিক্ষার্েসিে জন্য আমর্ থক েহায়তা প্রিান।  

০৬. িােীমেক প্রমতিন্ধীসিে জন্য হুইল রচয়াে প্রিান। 

০৭. অন্ধ ব্যমক্তসিে জন্য োিা েমড় প্রিান। 

০৮. জামতে মিতাে কম থময় জীিন ও ৭ই মাচ থ এে ভাষসণে তাৎি থ মিষয়ক আসলাচনা আসয়াজন। 

০৯. আসলাক েজ্জাে ব্যিস্থা  গ্রহণ।  

১০. নােীসিে জন্য প্রমতমষ্ঠত বৃদ্ধােসম আমর্ থক েহায়তা প্রিান।  

 
০৫।   রষাড়ি মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৯ এে চূড়ান্ত িলািল প্রকাি : 

১১ নসভম্বে, ২০২০ তামেখ রষাড়ি মিক্ষক মনিন্ধন মলমখত িেীক্ষাে িলািল প্রকাি কো হয়। মলমখত 

িেীক্ষায় অাংিগ্রহণ কসে ১,৫৪,৬৬৫ জন িেীক্ষার্ে। উিীণ থ িেীক্ষার্েে োংখ্যা স্কুল-২ ি থাসয় ১২০৩ জন, স্কুল 

ি থাসয় ১৭,১৪০ জন এিাং কসলজ ি থাসয় ৪০৫৫ জনেহ েি থসমাট ২২,৩৯৮ জন। িাসিে হাে ১৪.৪৮%। উিীণ থ 

প্রার্েগসণে রমৌমখক িেীক্ষা তিমশ্বক কসোনা মিসিচনা কসে স্বাস্থেমিমি রমসন ২ মডসেম্বে ২০২০ তামেখ হসত শুরু 

কো হয়। মিমভন্ন েমসয় রকামভড-১৯ িমেমস্থমতে জন্য লকডাউসনে কােসণ রমৌমখক িেীক্ষা রিসষ িেিতেসত ২১ 

রেসেম্বে ২০২১ তামেসখ চূড়ান্ত িলািল প্রকাি কো হয়।  
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০৬।  মনসয়াগ সুিামেি প্রিান : 

২০২১-২০২২ অর্ থিেসে এনটিআেমেএ'ে ৩য় গণমিজ্ঞমিে আওতায় রমাট ৩৪,১৮৯ জন প্রার্েসক মিমভন্ন 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসি মনসয়াগ সুিামেি প্রিান কো হয়। এোড়া রেমেি প্রকসল্পে আওতায় ৪৭১ 

জন প্রার্েসক মনসয়াগ সুিামেি প্রিান কো হয়। েম্পূণ থ মডমজটাল িদ্ধমতসত স্বচ্ছতা ও জিািমিমহতাে আওতায় 

এসতা মিপুল োংখ্যক প্রার্েসক মনসয়াগ সুিামেি প্রিাসনে মাধ্যসম এনটিআেমেএ েেকাসেে মনি থাচনী ইিসতহাে 

অনু ায়ী রিকাে েমস্যা মনেেসন এক গুরুত্বপূণ থ ভূমমকা িালন কেসে।  

  
০৭।  অাংিীজসনে অাংিগ্রহসণ অিমহতকেণ েভা/কম থিালা/গণশুনানী আসয়াজন :  

এনটিআেমেএ কতৃথক গৃহীত শুদ্ধাচাে োংমিষ্ট এিাং দুনেমত প্রমতসোি েহায়ক কা থিসমে অাংি 

মহসেসি অনলাইসন মিক্ষক মনিন্ধন েনি  াচাই-এে প্রমতসিিন মনয়মমত ওসয়িোইসট প্রকাি কো হসচ্ছ। ইত:পূসি থ 

গৃহীত কা থিসমে সুিােন প্রমতষ্ঠাে লসক্ষে এনটিআেমেএ েম্পসকথ গণেসচতনতা বৃমদ্ধে জন্য মলিসলট প্রস্তুতপূি থক 

রজলা মিক্ষা অমিোেগণ ও এনটিআেমেএ োংমিষ্ট অাংিীজনসিে মসধ্য মিতেণ কো হসয়সে। মিমভন্ন রজলা ও 

উিসজলা িহসে  শুদ্ধাচাে, অমভস াগ প্রমতকাে, রেিা প্রিান প্রমতশ্রুমত, তথ্য অমিকাে মিষসয় অাংিীজনসিে েসঙ্গ 

েভা/কম থিালা/গণশুনানী আসয়াজন েম্পন্ন কো হসয়সে।  

 

০৮।  কম থকতথা ও কম থচােীসিে প্রমিক্ষণ : 

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ) এিাং মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাসগে 

মসধ্য েম্পামিত িামষ থক কম থেম্পািন চুমক্ত (এমিএ) অনু ায়ী কম থকতথা ও কম থচােীগসণে িক্ষতা উন্নয়সনে জন্য 

মনি থামেত ৬০ ঘন্টা অভেন্তেীণ প্রমিক্ষণেহ মিমভন্ন প্রমিক্ষণ, েভা, কম থিালা অনুমষ্ঠত হসয়সে। ই-নমর্ কা থিম 

রজােিােকেসণে লসক্ষে এ মিষসয় প্রমিক্ষণ প্রিান কো হসয়সে। 

   
০৯।  শুদ্ধাচাে পুেষ্কাে প্রিান : 

জাতীয় শুদ্ধাচাে রকৌিল কম থিমেকল্পনা িাস্তিায়ন এে অাংি মহসেসি শুদ্ধাচাে পুেষ্কাে প্রিান (োংসিািন) 

নীমতমালা-২০২১ এে িমমক ৩(৩.২) অনুসচ্ছি অনু ায়ী রগ্রড-২ হসত রগ্রড-৯, রগ্রড-১০ হসত রগ্রড-১৬ এিাং রগ্রড-

১৭ হসত রগ্রড-২০ র্ভক্ত একজন কসে রমাট ০৩(মতন) কম থচােীসক পুেষ্কাে প্রিাসনে লসক্ষে রিেেকামে মিক্ষক 

মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ) এে ০১ জন কম থকতথা ও ০২ জন কম থচােীগণসক ২০২১-২০২২ 

অর্ থিেসেে শুদ্ধাচাে পুেস্কাে প্রিাসনে জন্য মসনানয়ন প্রিান কো হয়। 

 
১০।  এমিএ প্রসণািনা প্রিান : 

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ)-এে ২০২১-২০২২ অর্ থিেসে িামষ থক 

কম থেম্পািন চুমক্ত (এমিএ) অনু ায়ী প্রিােমনক কা থিসম স্বচ্ছতা ও িক্ষতা মনমিতকেসণে লসক্ষে এমিএ 

িাস্তিায়সন প্রসনািনা প্রিান োংিান্ত কা থিম েসয়সে। উক্ত কা থিম অনু ায়ী িমণ থত অর্ থিেসে এমিএ িাস্তিায়সন 

কা থকে উসযাগ গ্রহসণে জন্য প্রসনািনা প্রিাসনে মনমমি এনটিআেমেএ'ে ০১ জন কম থকতথাসক মসনানয়ন প্রিান 

কো হয়। 

 

১১।  iBAS++ এে মাধ্যসম রিতন ও ভাতামি প্রিান : 

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ) কা থালসয় রপ্রষসণ কম থেত কম থকতথাসিে  

iBAS++ এে মাধ্যসম রিতন ও ভাতামি প্রিান কো হসচ্ছ।  
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১২।  এনটিআেমেএ‘ে জনিল মনসয়াগ  

চিমেে এনাচিে এর পদটিমি কে যরি কে যকিযা িাকুচর হমি ইস্তিা দদওয়ায় পদটি ৩০ জানুয়ামে, ২০২০ 

িাচরখ হমি শূন্য রময়মছ। উি পদ পূরমণর র্ন্য কমমটি গঠন কো হসয়সে। কমমটিে কা থিম চলমান। এোড়া গি 

০৫.০৭.২০২২ িাচরমখ মেসটম এনামলট এে শূন্য িসি মনসয়াগ কা থিম েম্পন্ন না হওয়া ি থন্ত ০১(এক) জন 

মেসটম এনামলট-রক োংযুমক্ত প্রিাসনে জন্য প্রিািচনক েত্রণাণািময় পত্র দপ্ররণ করা হয়। র্ার দপ্রচিমি 

ব্যানমবিইি দর্মক ০১ র্ন িহকারী দপ্রাগ্রাোরমক িংর্যচি চহমিমব পাওয়া চগময়মছ। িহকারী দপ্রাগ্রাোমরর পদটি 

পমদান্নচির োধ্যমে পূরমণর ব্যবস্থা  গ্রহমণর িমিে কচেটি গঠমনর র্ন্য েত্রণাণািময় ১৯ জানুয়ামে, ২০২২ িাচরমখ 

পত্র দপ্ররণ করা হময়মছ। কে যিারীমদর ০৪টি পমদর েমধ্য একটি পদ অচিি িহকারী কাে-কচম্পউ ার মুদ্রািচরক 

এে ০১টি এবং অচিি িহায়ক এর ০১টি িসি চনময়ামগর কা থিম েম্পন্ন হসয়সে। মহোিেক্ষসকে ০১টি শূন্য িসি 

োড়িত্র িাওয়া মগসয়সে। কা থিম চলমান আসে। অমিে েহায়সকে ০১টি শূন্য িসি মনসয়াসগে জন্য োড়িত্র 

িাওয়াে লসক্ষে প্রিােমনক মন্ত্রণালসয় িত্র রপ্রেণ কো হয়। ০১ টি অচিি িহায়ক পমদর চবষময় োেিা িিমছ।   

১৩।  তথ্য প্রযুমক্তে উন্নয়ন ও প্রোসেে লসক্ষে কা থিম 

২০০৯ োসল িতথমান েেকাে িাময়ত্ব গ্রহসণে িে মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কতৃথক রঘামষত মভিন-২০২১  ও 

মভিন-২০৪১ এে Digital Bangladesh রূিকল্প িাস্তিায়সনে অাংি মহসেসি রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও 
প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ)-এে মিক্ষক  মনিন্ধন িেীক্ষা এিাং মনসয়াগ সুিামেসিে লসক্ষে িমেচামলত 

 ািতীয় কা থিম Digitalized কো হসয়সে। ২০১২ োল রর্সক এনটিআেমেএ’ে মনজস্ব ব্যিস্থািনায় েম্পূণ থ 

মডমজটাল িদ্ধমতসত মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে িলািল প্রমিয়াকেণ কো হসচ্ছ। Digitalization কা থিসমে 
রক্ষসত্র এনটিআেমেএ মনম্নিমণ থত েিলতা অজথন কসেসে: 

ক)  মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষােমূসহ প্রার্েসিে আসিিনিত্র পূেণ, মি জমাকেণ, প্রসিিিত্র প্রিান Online-
এ েম্পন্ন কো হসচ্ছ।  

খ)     মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে েকল আসিিনিসত্র Barcode যুক্ত কো হসয়সে। 

গ)     Data Automation-এে মাধ্যসম রভনুে List, Roll Generate ও েমিেহ স্বাক্ষেমলমি ততমে 
কো হসচ্ছ।  

ঘ)  রিসিে ব্যািক োংখ্যক মনিমন্ধত মিক্ষক িিপ্রার্েগসণে মনিন্ধন এিাং মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন তাঁসিে মনসয়াগ 

প্রামি েম্পমকথত মিস্তামেত তথ্য এনটিআেমেএ’ে ICT রেসল োংেক্ষণ কো হসচ্ছ। 
ঙ)  মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষায় উিীণ থ প্রার্েে েমিেহ Online-এ িলািল প্রকাি কো হসচ্ছ এিাং 

রমািাইসল এেএমএে-এে মাধ্যসম উিীণ থ প্রার্েসিে িল জানাসনা হসচ্ছ।  

চ)  এনটিআেমেএ কতৃথক মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষায় উিীণ থ প্রার্েসিে Barcode-েম্বমলত েনি মিতেণ 

কো হসচ্ছ  া নকল ও জামলয়ামত রোসি মিসিষ েহায়ক হসচ্ছ।  

ে)  মনিন্ধন িেীক্ষায় উিীণ থ প্রার্েসিে েমমন্বত রমিা তামলকা ওসয়িোইসট প্রকাি ও েমসয় েমসয় 

হালনাগাি কো হসচ্ছ।  

ঞ)  রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে ই-মনিন্ধন কো হসচ্ছ।  

ট)  মনিমন্ধত মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শূন্যিসিে চামহিা অনলাইসন োংগ্রহ কো হসচ্ছ। মিমভন্ন রিেেকামে মিক্ষা 
প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসিে চামহিাে রপ্রমক্ষসত মনসয়াসগে সুিামেসিে জন্য অনলাইসন আগ্রহী প্রার্েসিে 

মনকট রর্সক ই- অোমিসকিন আহ্বান কো হসচ্ছ।  

ঠ)  প্রার্েসিে িেন্দিম ও রমিা তামলকা মিসিচনা কসে শূন্য িসিে মিিেীসত অনলাইসন মনসয়াসগে 

সুিামেি প্রিান এিাং প্রার্ে ও প্রমতষ্ঠান প্রিানসক এেএমএে র াসগ অিমহত কো হসচ্ছ। 

ড)  এনটিআেমেএ'ে কম থকতথা ও কম থচামেগণসক EFT এে মাধ্যসম এিাং রপ্রষসণ কম থেত কম থকতথাসিে  

iBAS++ এে মাধ্যসম রিতন ভাতা তাসিে স্ব স্ব ব্যাাংক মহোি নম্বসে েোেমে স্থানান্তসেে ব্যিস্থা 

চালু কো হসয়সে।  
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২০২১-২২ অর্ থিেসে গৃহীত এিাং ভমিষ্যসত েম্পামিত হসি এমন জরুমে কম থিমেকল্পনাে মিিেণ: 

১। রিেেকামে মিক্ষক মনি থাচন কমমিন (এন.টি.এে.মে) গঠন োংিান্ত   

জাতীয় মিক্ষানীমত ২০১০ এ রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন রমিামভমিক ও উিযুক্ত মিক্ষক মনি থাচসনে 

লসক্ষে েেকামে কম থকমমিসনে অনুরূি একটি রিেেকামে মিক্ষক মনি থাচন কমমিন (এন.টি.এে.মে) গঠসনে কর্া 

িলা আসে। এন.টি.এে.মে. গঠন কো হসল এন.টি.আে.মে.এ. মিলুি হসি মসম থও জাতীয় মিক্ষানীমতসত িলা 

হসয়সে। এন.টি.এে.মে. গঠসনে লসক্ষে ২০১৬ োসল মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে েমচি মসহািসয়ে েভািমতসত্ব েভা হয়। 

তাসত এন.টি.এে.মে. গঠসনে লসক্ষে আইন প্রণয়সনে জন্য একটি কমমটি এিাং অগ থাসনাগ্রাম, জনিল কাঠাসমা 

ইতোমি প্রণয়সনে জন্য একটি কমমটি গঠন কো হয়। িেিতেসত ২০১৯ োসল এন.টি.আে.মে.এ রর্সক একটি 

খেড়া আইন প্রণয়ন কসে মন্ত্রণালসয় রপ্রেণ কো হয়। আইসনে র  খেড়াটি ইত:পূসি থ মন্ত্রণালসয় রপ্রেণ কো 

হসয়মেল তাসত রিি মকছু ত্রুটি র্াকায় খেড়াটি িমেমামজথত কসে প্রস্তুত কো হসয়সে। আইসনে খেড়াটি 

চূড়ান্তকেসণে লসক্ষে মনি থাহী রিাসড থে েিস্যগসণে মতামত গ্রহসণে লসক্ষে গত ২৫ রম, ২০২২ তামেখ উক্ত খেড়াটি 

রপ্রেণ কো হয়। েিােি িকি িদস্য হমি পাওয়া র্ায়চন। পূণ যাি েিােি পাওয়া দগমি িংমিাচধি খিড়া 

এন.টি.এি.চি আইন োধ্যচেক ও উচ্চ চিিা চবভামগ দপ্ররণ করা হমব।  

২। আইন ও মিমি োংসিািন 

গত ০৯ জুন, ২০২০ তামেসখ মাননীয় মিক্ষামন্ত্রীে েভািমতসত্ব অনুমষ্ঠত েভায় রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন 

ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ-রক আেও িমক্তিালী ও যুসগািস াগী কোে জন্য  এন.টি.আে.মে.এ. আইন, মিমিমালােমূহ 

এিাং িমেিত্র  াচাই কসে প্রসয়াজনীয় রক্ষসত্র োংসিািন, িমেিতথন, িমেমাজথসনে মেদ্ধান্ত গৃহীত হয় । উক্ত মেদ্ধাসন্তে 

রপ্রমক্ষসত রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ আইন, ২০০৫ এে োংসিািনী প্রণয়ন কসে 

এন.টি.আে.মে.এ. এে মনি থাহী রিাসড থ উিস্থািন কো হসয়সে। এন.টি.আে.মে.এ. এে মনি থাহী রিাসড থে ৯১তম 

মিসিষ েভায় প্রস্তামিত োংসিামিত আইসনে খেড়া অনুসমািসনে জন্য মন্ত্রণালসয় গত ২৫ এমপ্রল, ২০২২ তামেখ 

উক্ত খেড়াটি রপ্রেণ কো হয়।   

২০২১-২২ অর্ থিেসেে মসধ্য অন্তর্ভ থক্ত মুমজিিষ থ, স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী  এিাং কসোনাকালীন উসিখস াগ্য কা থিম  

েি থকাসলে েি থসেষ্ঠ িাঙামল জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমাসনে জন্মিত িামষ থকী  র্াস াগ্য 

ম থািায় িালসনে অাংি মহসেসি এনটিআেমেএ কা থালসয় মুমজি কণ থাে স্থািন, কম থকতথা ও কম থচামেসিে মসধ্য 

জামতে মিতাে ভািািি থ তুসল িোে জন্য তাঁে মলমখত ‘অেমাি আত্মজীিনী’ এিাং ‘কাোগাসেে রোজনামচা’ পুস্তক 

দু’টি েকল কম থকতথা এিাং কম থচামেসিে েেিোহ কো হয়। জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমান-এঁে িণ থাঢে 

জীিন তুসল িসে এনটিআেমেএ’ে কম থকতথা ও কম থচামেসিে মসধ্য মলিসলট, রিাষ্টাে ও রকাটমিন মিতেণ কো হয়। 

এনটিআেমেএ ২০১৬ োল হসত েমম্মমলত রমিা তামলকা অনু ায়ী প্রাি শূন্য িসিে চামহিাে মভমিসত রিেেকামে 

মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রসিি ি থাসয় মিক্ষকসিে মনসয়াসগে সুিামেি কসে র্াসক। সুিামেিপ্রাি প্রসিি ি থাসয়ে 

মিক্ষকসিে োসর্ মনমিড় ও দ্রুত র াগাস াগ স্হািসনে অাংি মহসেসি এেএমএে-এে িািািামি ইউমনক ই-রমইল 

আইমড-রত র াগাস াগ স্হািসনে মাধ্যসম রেিা প্রিান েহজীকেসণে উসযাগ েম্পন্ন কো হসয়সে। রেিা 

প্রতোিীসিে রেিা েহজীকেসণে লসক্ষে েনি  াচাই প্রমতসিিসন প্রমতষ্ঠাসনে নাম, স্মােক ও তামেখ উসিখপূি থক 

ওসয়িোইসট উিস্থািন এিাং মদ্ব-নকল/োংসিািনী েনি োংিান্ত প্রমতসিিন ওসয়িোইসট মনয়মমত প্রকাি কো 

হসচ্ছ।  
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স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী উি ািন উিলসক্ষে এনটিআেমেএ কতৃথক রখতািপ্রাি িীে মুমক্তস াদ্ধাসিে মনকট 

মুমক্তযুসদ্ধে িীেত্বগাঁর্া েিণ ও মুক্ত আসলাচনা আসয়াজন। এনটিআেমেএ’ে ওসয়িোইসট সুিণ থজয়ন্তী কণ থাে স্থািন। 

স্বািীনতাে সুিণ থ জয়ন্তী উিলসক্ষ মুমক্তযুদ্ধমভমিক আসলাকমচত্র প্রিি থনীে আসয়াজন। একটি মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে 

মিক্ষার্েসিে অাংিগ্রহসণ মুমক্তযুদ্ধমভমিক েচনা/মচত্রাঙ্কন প্রমতস ামগতা আসয়াজন এিাং প্রমতস ামগতায় 

অাংিগ্রহণকােীসিে পুেষ্কৃতকেণ। েক্তিান কম থসূমচে আসয়াজন। একটি প্রমতিন্ধী স্কুসলে মিক্ষার্েসিে জন্য 

মচত্রাঙ্কন প্রমতস ামগতাে আসয়াজন। অনগ্রেে এলাকাে িমেদ্র মিক্ষার্েসিে জন্য আমর্ থক েহায়তা প্রিান। 

প্রমতিন্ধীসিে জন্য হুইল রচয়াে প্রিান। অন্ধ ব্যমক্তসিে জন্য োিা েমড় প্রিান। জামতে মিতাে কম থময় জীিন ও ৭ই 

মাচ থ এে ভাষসণে তাৎি থ মিষয়ক আসলাচনা আসয়াজন। আসলাক েজ্জ্বাে ব্যিস্হা গ্রহণ। নােীসিে জন্য প্রমতমষ্ঠত 

বৃদ্ধােসম আমর্ থক েহায়তা প্রিান। 

 

রকামভড-১৯ রমাকাসিলায় মাননীয় প্রিানমন্ত্রীে রকামভড োংিান্ত মনসি থিনা এিাং স্বাস্থে ও িমেিাে কল্যাণ 

মন্ত্রণালয়-এে স্বাস্থে রেিা মিভাসগে িমেিসত্রে মাস্ক ব্যিহাে োংিান্ত ১২ িিা মনসি থিনা প্রিান কো হয়। 

এনটিআেমেএ’ে রলাসগা েম্বমলত মাস্ক ততমে কসে কম থকতথা ও কম থচামেসিে মসধ্য মিেতণ কো হসয়সে। তাোড়া 

No Mask, No Service মনসি থিনা োমভ থে িসয়সন্ট প্রিি থন ও িাস্তিায়ন কো হসচ্ছ। এনটিআেমেএ 

কা থালসয় মমনটমোং রজােিােকেসণে লসক্ষে মাস্ক িমেিানেহ োমমগ্রক স্বাস্থে রেিাে মিষয়টি মনমিতকেসণে 

প্রয়াি অব্যাহত েসয়সে। 

 

SDG-4 অনু ায়ী মানেম্মত মিক্ষা মনমিতকেসণে জন্য রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসি 

৮০,৬৭২ (আমি হাজাে েয়িত িাহািে) জন মিক্ষক মনি থাচসনে মাধ্যসম েেকাসেে মনি থাচনী প্রমতশ্রুমত অনু ায়ী 

িামেদ্রে মিসমাচসন িমিি থমান রিকােত্ব হ্রাে কা থিম িাস্তিায়সন এনটিআেমেএ অন্যতম মনয়ামক ভূমমকা িালন 

কসে আেসে। রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে প্রসিি ি থাসয় মিক্ষক মনসয়াগ সুিামেসি মনেসিক্ষতা, স্বচ্ছতা ও 

জিািমিমহতা িজায় রেসখ জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমাসনে রোনাে িাাংলা গড়াে প্রতেসয় এ প্রমতষ্ঠান 

মনেলেভাসি কাজ কসে  াসচ্ছ।    
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তথ্য অমিকাে আইন, ২০০৯ অনু ায়ী কা থিম   

েেকামে অমিেেমূসহ স্বচ্ছতা ও জিািমিমহ িমক্তিালী কোে মনমমি এিাং তথ্য অমিকাে আইন, ২০০৯ 

িাস্তিায়সন িামষ থক কম থেম্পািন চুমক্তে আওতায় ২০২১-২০২২ অর্ থিেসে তথ্য অমিকাে মিষসয় িমেকল্পনায় ০৬টি 

কা থিম ও োংমিষ্ট কম থেম্পািন সূচক মনি থােণ কো হসয়সে।  

তসথ্যে অিাি প্রিাহ এিাং েঠিক তসথ্য োি থজনীন প্রসিিামিকাে মনমিতকেসণ তথ্য অমিকাে েসচতনতা একান্ত 

গুরুত্বপূণ থ। গণপ্রজাতন্ত্রী িাাংলাসিসিে োংমিিাসন মচন্তা, মিসিক ও িাক-স্বািীনতা নাগমেকগসণে অন্যতম নাগমেক 

অমিকাে মহসেসি স্বীকৃত এিাং তথ্য প্রামিে অমিকাে মচন্তা, মিসিক ও িাক-স্বািীনতাে একটি অমিসচ্ছয অাংি। 

তথ্য অমিকাে আইন ২০০৯ মনমিত কোে লসক্ষে এনটিআেমেএ-ে হালনাগাি তথ্যামি মনয়মমত ওসয়িোইসট 

প্রকাি কো হসচ্ছ। এোড়া ব্যমক্ত ও প্রমতষ্ঠাসনে চামহিাে রপ্রমক্ষসত এনটিআেমেএ-ে তথ্যামি প্রিান কো হসচ্ছ। 

২০২১-২০২২ অর্ থিেসে তথ্য অমিকাে আইন, ২০০৯ এে ৮ িাো অনু ায়ী রমাট ৩০টি আসিিন িাওয়া  ায়। গত 

অর্ থিেসে তথ্য অমিকাে োংিান্ত েমস্ত আসিিন মনষ্পমি কো হসয়সে। 

জুিাই-দিমেম্বর ২০২১ অমটাবর-চডমিম্বর-২০২১ র্ানুয়াচর-জুন ২০২২ জুিাই-দিমেম্বর ২০২২ 

০৪টি ২৬টি শূন্য ০১টি 

প্রাপ্ত িকি আমবদন চনষ্পচি করা হময়মছ। 
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আন্তর্যাচিক িথ্য অচধকার চদবি-২০২২ উদর্াপন উপিমিে িথ্য অচধকার চবষয়ক লরষ্কার প্রদান নীচিোিা 

২০২১ এর আমিামক লরষ্কার প্রাচপ্তমর্াগ্য েত্রণাণািয়/চবভাগ, অচধদপ্তর/িংস্থা এবং চবভাগীয় কার্ যািয় ও উপমর্িা 

কার্ যািয় চনধ যারমণর চনচেি িথ্য কচেিন কর্তযক িাচহি িথ্যাচদ : 

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআমেেএ) এে তথ্য অমিকাে মিষয়ক োংমিষ্ট 

তথ্যামি (োংযুক্ত সূচক অনু ায়ী) 

িমমক সূচক উিে 

১ 

তথ্য অমিকাে (তথ্য প্রকাি ও প্রচাে) প্রমিিানমালা, ২০১০ এে 

প্রমিমি ৩(১) এ িমণ থত তিমেল-১ ও তিমেল-২ অনু ায়ী েম্পামিত 

কা থিসমে মিিেণ (ওসয়িোইসটে ঠিকানােহ) 

কমি োংযুক্ত 

www.ntrca.gov.bd  

 

২ 

মেটিসজনস্ চাট থাে (প্রমাণকেহ) মেটিসজনস্ চাট থাে এনটিআেমেএ’ে 

ওসয়িোইট এিাং কা থালসয়ে মূল িটসক 

প্রিি থন কো হসয়সে (কমি োংযুক্ত)।  

৩ 
ই-িাইমলাং োংিান্ত কা থিম (চালুে প্রমাণকেহ) ২০২০ োল হসত ই-িাইমলাং কা থিম 

চালু েসয়সে (কমি োংযুক্ত)।  

৪ 
স্ব-প্রসণামিত তথ্য প্রকাি মনসি থমিকা ওসয়িোইসট প্রকাি 

(প্রমাণকেহ) 

স্ব-প্রসণামিত তথ্য ১৫.১২.২০২১ তামেসখ 

প্রকাি কো হসয়সে (কমি োংযুক্ত)।  

৫ 
িামষ থক কম থেম্পািন মূল্যায়ন [তথ্য অমিকাে িাস্তিায়ন োংমিষ্ট 

অাংসিে ( মি র্াসক)] এে কা থিম 

িামষ থক কম থেম্পািন মূল্যায়ন কো হসয়সে 

(কমি োংযুক্ত)।  

৬ 

িামষ থক প্রমতসিিন প্রকাি (প্রমাণকেহ) িামষ থক প্রমতসিিন ১৫.১০.২০২১ তামেসখ 

ওসয়িোইসট প্রকাি কো হসয়সে (কমি 

োংযুক্ত)।  

৭ 
১. তথ্য প্রামিে আসিিসনে োংখ্যা 

২. েেিোহকৃত তসথ্যে হাে 

৩২টি 

১০০% 

৮ 
িাময়ত্বপ্রাি কম থকতথাে মেদ্ধাসন্তে মিরুসদ্ধ তথ্য কমমিসন িামখলকৃত 

অমভস াসগে োংখ্যা 

প্রস াজে নয় 

৯ িাময়ত্বপ্রাি কম থকতথাে মেদ্ধান্ত কমমিসন িহাল োখাে হাে  প্রস াজে নয়  
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োংযুমক্ত (সূচসকে িমমক-১) 

তথ্য অমিকাে (তথ্য প্রকাি ও প্রচাে) প্রমিিানমালা, ২০১০ এে প্রমিমি ৩(১) এ িমণ থত তিমেল-১ ও তিমেল-২ 

অনু ায়ী রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ) এে েম্পামিত কা থিসমে মিিেণ : 

ওসয়িোইসটে নাম:  www.ntrca.gov.bd 

তিমেল-১ 

িমমক 

নাং 
তসথ্যে মিিেণ তথ্য প্রকাসিে মাধ্যম মন্তব্য 

1.  

কতৃথিসক্ষে োাংগঠমনক কাঠাসমা ও 

কা থিসমে মিিেণ, কা থপ্রণালী 

এিাং িাময়ত্বেমূহ ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd 

এিাং মুদ্রণ কমি  

ওসয়িোইসট োাংগঠমনক কাঠাসমা 

প্রকাি কো হসয়সে। এোড়াও  

কা থিসমে মিিেণ, কা থপ্রণালী এিাং 

িাময়ত্বেমূসহে মেসিাট থ েম্বমলত 

িামষ থক প্রমতসিিন প্রকাি কো 

হসয়সে (কমি োংযুক্ত)। 

www.ntrca.gov.bd 

2.  

োংমিষ্ট কতৃথিসক্ষে কম থকতথা ও 

কম থচােীসিে ক্ষমতা ও িাময়ত্ব 
ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd 

এিাং মুদ্রণ কমি 

এনটিআেমেএ’ে কতৃথিসক্ষে 

কম থকতথা ও কম থচােীসিে কম থিন্টন 

তামলকা (Job Description) 

ওসয়িোইসট প্রকাি কো হসয়সে 

(কমি োংযুক্ত)।  

3.  

মেদ্ধান্ত গ্রহসণে িদ্ধমত, 

জিািমিমহতা এিাং তত্ত্বািিাসনে 

মাধ্যম 

ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd 

এিাং মুদ্রণ কমি 

এনটিআেমেএ আইন, মিমিমালা 

www.ntrca.gov.bd 

ওসয়িোইসট রিয়া হসয়সে।  

4.  
কতৃথিসক্ষে কম থকতথা ও কম থচােীে 

মডসেক্টেী 

ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd 

এিাং মুদ্রণ কমি 

এনটিআেমেএ’ে কতৃথিসক্ষে 

কম থকতথা ও কম থচােীসিে তামলকা 

(কমি োংযুক্ত) 

5.  

কম থেম্পািসনে জন্য োংমিষ্ট 

কতৃথিসক্ষে মনয়ন্ত্রসণ েমক্ষত ও 

ব্যিহৃত আইন, মিমি-মিিান, 

মনসি থিনা, ম্যানুসয়ল, ডকুসমন্ট এিাং 

রেকড থ। 

ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd 

এিাং মুদ্রণ কমি 

েমচিালয় মনসি থিমালা-২০১৪ এিাং 

এনটিআেমেএ আইন ও মিমিমালাে 

আসলাক কা থেম্পািন কো হয়। 

www.ntrca.gov.bd 

ওসয়িোইসট রিয়া হসয়সে। 

6.  

িমেকল্পনা প্রণয়ন ও মেদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন োংিান্ত র  রকান িেসনে 

িোমি থ/প্রমতমনমিত্ব,  াহা কতৃথিক্ষ 

কতৃথক গৃহীত এে মিিেণ 

 
প্রস াজে নয় 

7.  

রকান রিাড থ, কাউমন্সল কমমটি িা 

অন্য রকান িমড  াহা কতৃথিসক্ষে 

অাংি মহোসি উিসিি ও িোমি থ 

প্রিাসনে জন্য প্রমতমষ্ঠত হইয়াসে 

রেই েকল রিাড থ, কাউমন্সল, কমমটি 

এিাং অন্য েকল োংস্থাে েভা ও 

েভাে মেদ্ধান্ত।  

 
প্রস াজে নয় 
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িমমক 

নাং 
তসথ্যে মিিেণ তথ্য প্রকাসিে মাধ্যম মন্তব্য 

8.  

কতৃথিসক্ষে িাসজট এিাং কতৃথিসক্ষে 

আওতািীন িিেেমূসহে িাসজট/ 

েকল িমেকল্পনাে িেণ 

মচমিতকেণ, প্রস্তামিত খেচ এিাং 

প্রকৃত ব্যসয়ে উিে মেসিাট থ ততমে।  

 
প্রস াজে নয় 

9.  

তথ্য অমিকাে আইন, ২০০৯ এে ৭ 

িাোে মিিান োসিসক্ষ োমামজক 

মনোিিা, িামেদ্র মিসমাচন, স্বাস্থে 

রেিা প্রভৃমত কম থসূমচ িাস্তিায়সনে 

িদ্ধমত এিাং এই কম থসূমচে 

সুমিিাসভাগী ও িোেকৃত অর্ থ িা 

েম্পসিে িমেমাসণে মিিেণ।  

 
প্রস াজে নয় 

10.  

োংমিষ্ট কতৃথিক্ষ কতৃথক মঞ্জুেকৃত/ 

গ্যাোসন্টড কনসেিন, অনুিান, 

িােমমট/লাইসেন্স, িোে অর্িা 

ক্ষমতাপ্রাি গ্রহীতাসিে মিেণ 

(প্রসয়াজনীয় িতথামিে মিিেণেহ) 

 
প্রস াজে নয় 

11.  

োংমিষ্ট কতৃথিক্ষ হইসত েহজলভে 

এিাং উহাে মনকট েমক্ষত তথ্যামিে 

োংমক্ষি ELECTRONIC 

FORM/িেন (প্রস াজে রক্ষসত্র) 

 
প্রস াজে নয় 
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োংযুমক্ত (সূচসকে িমমক-১) 

তিমেল-২ 

িমমক 

নাং 

তসথ্যে মিিেণ তথ্য প্রকাসিে মাধ্যম মন্তব্য 

1.  

তথ্য প্রিান ইউমনসটে িাময়ত্বপ্রাি 

কম থকতথাে নাম, িিমি এিাং 

অন্যান্য তথ্যামি 

ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd 

এিাং মুদ্রণ কমি 

 

2.  

আিীল কতৃথিসক্ষে নাম, িিিী ও 

ঠিকানাে মিস্তামেত মিিেণ 

ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd 

এিাং মুদ্রণ কমি 

 

3.  

তথ্য কমমিন এিাং কমমিনােসিে 

নাম,িিিী ও ঠিকানাে মিস্তামেত 

মিিেণ 

ওসয়িোইট 

www.ntrca.gov.bd  

 

4.  

কতৃথিক্ষ কতৃথক গৃহীত েকল 

আসিিন িসত্রে একটি অনুমলমি, 

 াহাে মসধ্য মনসম্নাক্ত তথ্যামি 

অন্তভূ থক্ত র্ামকসি,  র্া:  

(ক) র  কতৃথিক্ষ কতৃথক 

অনুসোিিত্রটি গৃহীত হইয়াসে 

তাহাে নাম 

(খ) ডকুসমসন্টে অনুসোি 

(গ) অনুসোসিে তামেখ 

 আসিিসনে কমি োংযুক্ত 

5.  

েেকাে, কতৃথিক্ষ কতৃথক 

েম্পামিত- 

(ক) েকল উন্নয়ন/পূতথকাজ/প্রকল্প 

োংিান্ত চুমক্ত 

(খ) প্রসতেক চুমক্তে োংমক্ষি 

মিিেণ, প্রাক্কমলত ব্যয়/চুমক্তে 

রময়ািকাল ইতোমি 

 প্রস াজে নয় 
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ইমনামভিন িংক্রান্ত িথ্যাচদ  

রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন ও প্রতেয়ন কতৃথিক্ষ (এনটিআেমেএ)-এে ২০১৭-২০১৮ অর্ থিেে হসত ২০২১-২০২২ 

অর্ থিেে ি থন্ত িাস্তিাময়ত উিািনী িােণা, েহমজকৃত ও মডমজটাইজকৃত রেিা োংিান্ত তথ্যামি মনম্নরূি : 

িাস্তিাময়ত উিািনী িােণা:- 

 

িমমক 

নাং 

২০১৭-২০১৮ অর্ থিেে হসত 

২০২০-২০২১ অর্ থিেে ি থন্ত 

িাস্তিাময়ত উিািনী িােণাে নাম 

িাস্তিায়সনে 

েময় 
িতথমান অিস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  

০১. অনলাইসন মদ্ব-নকল 

(Duplicate) মনিন্ধন েনি 

প্রিাসনে তথ্য অিমহতকেণ  ২০১৭-২০১৮ 

মদ্ব-নকল (Duplicate) েনি প্রাা্র্ীসিে 

আসিিনেমূহ মনি থামেত মি, মজমডে কমি, 

একাসডমমক েনি, প্রসিিিত্র েহকাসে গ্রহণ কসে 

 াচাইয়াসন্ত এ োংিান্ত তথ্য ওসয়িোইসটে 

মনি থামেত রেিা িসে প্রিান কো হসচ্ছ।  

িাস্তিাময়ত 

০২. অনলাইসন োংসিামিত মনিন্ধন 

েনি প্রিাসনে তথ্য অিমহতকেণ ২০১৮-২০১৯ 

োংসিামিত মনিন্ধন েনসিে আসিিন  াচাই কসে 

এ োংিান্ত তথ্য ওসয়িোইসটে মনি থামেত রেিা 

িসে প্রিান কো হসচ্ছ। 

িাস্তিাময়ত 

০৩. মিক্ষক মনিন্ধন েনি  াচাই 

েহজীকেণ  

২০২০-২০২১ 

মিক্ষক মনিন্ধন েনি  াচাইসয়ে িত্র োংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠান রর্সক প্রামিে িে  াচাই  অসন্ত ০৭ মিসনে 

মসধ্য ই-রমইসল রপ্রেণ কো হসচ্ছ এিাং 

ওসয়িোইসটে রেিা িসে প্রিান কো হসচ্ছ। 

ডাকস াসগ হাড থকমিও রপ্রেণ কো হসচ্ছ।  

িাস্তিাময়ত 

০৪. মিক্ষক মনিন্ধন েনি  াচাই 

প্রমতসিিসনে জামলয়ামত 

প্রমতসোিকসল্প QR রকাড 

োংস াজন 

২০২১-২০২২ 

 িাস্তিাময়ত 
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েহজীকৃত রেিােমূহ :- 

 

িমমক 

নাং 

২০১৭-২০১৮ অর্ থিেে হসত ২০২০-

২০২১ অর্ থিেে ি থন্ত িাস্তিাময়ত 

েহমজকৃত রেিাে নাম 

িাস্তিায়সনে 

েময় 
িতথমান অিস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  

০১. েনি োংসিািন ও মদ্ব-নকল েনি 

েেিোহ োংিান্ত তথ্য ওসয়িোইসট 

প্রিাসনে মাধ্যসম রেিা েহমজকেণ  

২০১৯-২০২০ েনি োংসিািন ও মদ্ব-নকল েনি েেিোসহে তথ্য 

এনটিআেমেএ’ে ওসয়িোইসটে রেিা িসে মনয়মমত 

প্রিি থন কো হসচ্ছ। আসিিনকােীসক রটমলসিাসনও 

জানাসনা হসচ্ছ।   

িাস্তিাময়ত 

০২. এনটিআেমেএ োংিান্ত তথ্য প্রিাসনে 

জন্য রহল্প রডস্ক স্থািন 

২০২০-২০২১ এনটিআেমেএ’ে মিমভন্ন তথ্য প্রিাসনে জন্য রহল্প রডস্ক 

স্থািন কো হসয়সে। রহল্প রডসস্কে রিান নম্বে (০২-

৪১০৩০১৩০) ওসয়িোইসটে অনুেন্ধান আইকসন 

প্রিি থন কো হসচ্ছ।  

িাস্তিাময়ত 

০৩. মিক্ষক মনিন্ধন েনসিে জামলয়ামত 

প্রমতসোিকসল্প োংসিামিত মনিন্ধন 

েনি ও মদ্ব-নকল েনসি স্মােক নাং 

এিাং ইসুে তামেখ মলমিিদ্ধকেণ 

২০২১-২০২২  িাস্তিাময়ত 

০৪. প্রমতষ্ঠাসনে ইউজাে আইমড এিাং 

িােওয়াড থ SMS এে মাধ্যসম প্রিান 

২০২১-২০২২  িাস্তিাময়ত 
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মডমজটাইজকৃত রেিােমূহ : 

 

িমমক 

নাং 

২০১৭-২০১৮ অর্ থিেে হসত 

২০২০-২০২১ অর্ থিেে ি থন্ত 

িাস্তিাময়ত মডমজটাইজকৃত 

রেিাে নাম 

িাস্তিায়সনে 

েময় 
িতথমান অিস্থা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪  

০১. মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে 

কা থিম মডমজটাইজকৃত 

২০১০ হসত 

অযািমি 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে মিক্ষক মনিন্ধন 

িেীক্ষাে জন্য প্রার্েসিে অনলাইন আসিিন গ্রহণ, 

প্রসিিিত্র েেিোহ/আিসলাড ও প্রার্েসিে 

অিমহতকেণেহ িেীক্ষাে িলািল প্রার্েসিেসক 

এেএমএে এে মাধ্যসম অিমহত কো হসচ্ছ। মনিন্ধন 

িেীক্ষায় উিীণ থ প্রার্েসিে েমমন্বত রমিা তামলকা 

ওসয়িোইসট প্রকাি কো হসচ্ছ এিাং েমসয় েমসয় 

হালনাগাি কো হসচ্ছ। 

িাস্তিাময়ত 

০২. রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন 

মিক্ষক মনসয়াগ সুিামেি 

কা থিম মডমজটাইজকৃত 

২০১৭-২০১৮ রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে ই-মনিন্ধনকেণ, শূন্য 

িসিে চামহিাে জন্য ই-মেকুইমজিন, শূন্য িসিে 

চামহিা ওসয়িোইসট প্রকাি, শূন্য িসিে মিিেীসত 

রমিা ও িেন্দিসমে মভমিসত প্রার্ে মনি থাচন ইতোমি 

কাজ মডমজটাইসজিসনে মাধ্যসম েম্পন্ন কো হসচ্ছ। 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানেমূসহে ই-মনিন্ধসনে িে 

মনিমন্ধত মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসনে শূন্য িসিে চামহিা 

অনলাইসন োংগ্রহ কো হয়। রিেেকামে মিক্ষা 

প্রমতষ্ঠানেমূসহে শূন্য িসিে চামহিাে রপ্রমক্ষসত 

মনিমন্ধত মিক্ষকসিে মনকট রর্সক অনলাইসন আসিিন 

(ই-এোমিসকিন) গ্রহণ কো হয়। অত:িে মনিমন্ধত 

মিক্ষকগসণে মনিন্ধন িেীক্ষাে নম্বসেে আসলাসক 

সৃমজত রমিা তামলকা হসত প্রার্েসিে িেন্দিম এিাং 

রমিাে মভমিসত শূন্য িসিে মিিেীসত অসটাসমিসনে 

মাধ্যসম প্রার্ে মনি থাচন কসে প্রার্ে ও োংমিষ্ট 

প্রমতষ্ঠানসক এেএমএে এে মাধ্যসম জানাসনা হয়। 

প্রার্মমকভাসি মনি থামচত প্রার্েসিে মনোিিা/পুমলি 

রভমেমিসকিসনে িে মনসয়াগ সুিামেি এেএমএে এে 

মাধ্যসম জানাসনা হয়।  

িাস্তিাময়ত 

০৩. NTRCA এে তামলকার্ভক্ত 

িেীক্ষক/প্রশ্নিত্র 

প্রণয়নকােীসিে ডাটাসিইজ 

অনলাইসন হালনাগািকেণ 

এিাং োংেক্ষণ। 

২০২১-২০২২  িাস্তিাময়ত 
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মনিন্ধন িেীক্ষায় অাংিগ্রহসনে তুলনামূলক মিিেণী

                                

      

       

      

      

 

      

      

      

      

       

       

       

১৫ তম িেীক্ষায় রমাট 

আসিিনকােী

১৬ তম িেীক্ষায় রমাট 

আসিিনকােী

১৫ তম িেীক্ষায় রমাট 

অাংিগ্রহণকােী

১৬ তম িেীক্ষায় রমাট 

অাংিগ্রহণকােী

          

 

 

 

 

 

 

 

 

চনবন্ধন পরীিায় অংিগ্রহমণর তুিনামূিক চববরণী   

১৫ তম ও ১৬ তম রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষায় রমাট আসিিনকােী ও রমাট 

অাংিগ্রহণকােীে োংখ্যা      
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১ম চি   ২০১৬ ২য় চি       ২০১৮

                      

‘ 

 

 

রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন মিক্ষক সুিামেি কেসণে তথ্য 
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িেীক্ষা 
রকন্দ্র 

োংখ্যা 
মিষয় 

রমাট 

আসিিনকােী 

রমাট 

অাংিগ্রহণকােী 

অাংিগ্রহসণে 

হাে 
উিীণ থ 

উিীসণ থে 

হাে 

েনি মিতেণ 

কা থালয় 

১ম িেীক্ষা নসভম্বে, ২০০৫ ৬ ২৩ ৭৬,১৮৫ ৫৯,০০০ ৭৭.৫০% ৩৩,৭৮৮ ৫৭.২৭% মিক্ষা রিাসড থে 

মাধ্যসম 

২য় িেীক্ষা রেসেম্বে, ২০০৬  ৬ ১১২ ১৩১,৭৫৯ ৯৯,৮০৭ ৭৫.৭৫% ২২,৩৮১ ২২.৩৬% এনটিআেমেএ 

কা থালয়, ঢাকা 

৩য় িেীক্ষা রেসেম্বে, ২০০৭ ২৪ ১১৯ ১১৩,৯৭৫ ৮৩,৮৯৯ ৭৩.৬১% ১৬,০২০ ১৯.০৯% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

৪র্ থ িেীক্ষা মডসেম্বে, ২০০৮ ২০ ৭৮ ১২৭,০৭৪ ৯৬,০২৭ ৭৫.৫৮% ৩১,০৯৩ ৩২.৩৮% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

৫ম িেীক্ষা মডসেম্বে, ২০০৯ ২০ ৭১ ১৪১,০৮২ ১০২,৩৪৮ ৭৬.৬০% ৩৯,২২৫ ৩৮.৩৩% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

মিসিষ মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা, ২০১০ ৭ ৪ ৭,৭৬৪ ৬,৯৩৬ ৮৯.৩৪% ১,৩৯৫ ২০.১১% এনটিআেমেএ 

কা থালয়, ঢাকা 

৬ষ্ঠ মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা, ২০১০  ২০ ৭৮ ২৮৩,৩১৪ ২২০,৫১৭ ৭৭.৮৩% ৪২,৬৪১ ১৯.৩৪% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

৭ম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা, ২০১১ ২০ ৮০ ৩২১,৩০১ ২৫৯,১১৪ ৮০.৬৪% ৫৭,২০৩ ২২.৪৪% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

৮ম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা, ২০১২ ২০ ৮০ ৩১৩,১৪৫ ২৪৮,০০১ ৭৯.২০% ৫৬,০৪৬ ২২.৫৯% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

৯ম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা, ২০১৩ ২০ ৮০ ৩১৪,৮৮৭ ২৪২,৪৫১ ৭৬.৯৯% ৭৫,৮৯৮ ৩১.৩০% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

১০ম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা, ২০১৪ ২০ ৮০ ৪৪১,৯৭৯ ৩৫৬,৯৬২ ৮০.৭৬% ১১৩,২৯৭ ৩১.৭৪% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

১১তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা, ২০১৪ ২০ ৮২ ৪৪১,০৭৭ ৩৫৭,৪৭২ ৮১.০৪% ৫১,৪০৫ ১৪.৩৮% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

১২তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা,২০১৫ (মপ্রমলমমনামে) ২০ ৪ ৫৩২,৫২২ ৪৮০,৬৭০ ৯০.২৬% ৭৫,৯৮৯ ১৫.৮১% প্রস াজে নয় 

১২তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৫ (মলমখত) ৭ ৮২ ৬৯,৪৮৫ ৬০,৮২৯ ৮৭.৬১% ৪৭,০৩৯ ৭৭.৩৩% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

১৩তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৬ 

(মপ্রমলমমনামে) 

২০ ৪ ৬০২,০৩৩ ৫২৭,৭৫৭ ৮৭.৬৬% ১৪৭,২৬২ ২৭.৯০% প্রস াজে নয় 

১৩তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৬ (মলমখত) ৮ ৭৭ ১৪৭,২৬২ ১২৭,৬৬৪ ৮৬.৬৯% ১৮,৯৭৩ ১৪.৮৩% প্রস াজে নয় 

১৩তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৬ (সমৌমখক) - ৭৭ ১৮,৯৭৩ ১৮,০০৯ ৯৪.৯২% ১৭,২৫৪ ৯৫.৮১% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

১৪তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৭ (মপ্রমলমমনামে) ২০ ৪ ৯২৩,৫৫৪ ৮০৬,৬৫০ ৮৭.৩৪% ২০৯,৮৭৫ ২৬.০২% প্রস াজে নয় 

১৪তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৭ (মলমখত) ৮ ৮১ ২০৯,৮৭৫ ১৬৬,৩২১ ৭৯.২৫% ১৯,৮৬৩ ১১.৯৪% প্রস াজে নয় 

১৪তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৭ (সমৌমখক) - ৮১ ১৯,৮৬৩ ১৮,৭০৯ ৯৪.১৯% ১৮,৩১২ ৯৭.৮৮% রজলা মিক্ষা 

অমিে 

১৫তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৮ 

(মপ্রমলমমনামে) 

২০ ৪ ৮৭৬,০৩৩ ৭৪০,৪১৬ ৮৪.৫২% ১৫২,০০০ ২০.৫২% প্রস াজে নয় 

১৫তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৮ (মলমখত) ৮ ৮২ ১৫২,০০০ ১২১,৬৬০ ৮০% ১৩,৩৪৫ ১০.৯৬% প্রস াজে নয় 

১৫তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৮ (সমৌমখক) - ৮২ ১৩,৩৪৫ ১২,৯০১ ৯৬.৬৭% ১১,১৩০ ৮৬.২৭% দর্িা চিিা 

অচিি 

১৬তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৯ 

(মপ্রমলমমনামে) 

২৪ ৪ ১,১৭৬,১৯৬ ৯৫৯,৭২৭ ৮১.৫৯% ২২৮,৭০০ ২৩.৮৩% প্রস াজে নয় 

১৬তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৯ (মলমখত) ৮ ১০৩ ২২৮,৭০০ ১,৫৪,৬৬৫ ৬৭.৬৩%  ২২৩৯৮  ১৪.৪৮%  প্রস াজে নয় 

১৬তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০১৯ (রমৌমখক) - ১০৩ ২২,৩৯৮ ২০,১৩১ ৮৯.৮৮%  ১৮,৫৫০  ৯২.১৫%  দর্িা চিিা 

অচিি 

১৭তম মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা-২০২০ (মপ্রমলমমনামে) ২৪ ৪ ১১,৯৩,৯৭৮ - - - - - 

এনটিআেমেএ কতৃথক গৃহীত রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষােমূসহে িলািল 
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এনটিআেমেএ’ে মিমভন্ন কা থিম েভা, রেমমনাে ও মিিসেে েমিেমূহ 
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এনটিআেমেএ’ে মনি থাহী রিাড থ েভা 

৪র্ থ মিল্প মিিসিে চোসলঞ্জ রমাকাসিলায় কেণীয় মিষয় অিমহতকেণ েভা/কম থিালা-২০২১-২০২২ 

উিমস্থত েকল কম থকতথাবৃন্দ। 
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স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী উি ািন উিলসক্ষে এনটিআেমেএ’ে কম থকতথাসিে িসটাসেিন। 

 

১৫ আগট স্বািীনতাে মহান স্থিমত জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমান-এঁে ৪৬ তম িাহািাত িামষ থকী 

ও রিাকমিিসে পুস্পস্তিক অি থণ কেসেন রচয়ােম্যান জনাি রমাাঃ এনামুল কাসিে খান এিাং কম থকতথাবৃন্দ।  
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স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী উি ািন উিলসক্ষে রস্বচ্ছায় েক্তিান কম থসূমচ রস্বচ্ছায় েক্তিান কেসেন এনটিআেমেএ’ে েিস্য (প্রিােন ও 

অর্ থ) জনাি এ এে এম জামকে রহাসেন (যুগ্মেমচি) এিাং উিিমেচালক জনাি রমাাঃ রুহুল কুদ্দুে রচৌধুেী)।  

মহিন স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী িালসনে কম থসূমচে অাংি মহসেসি িীে মুমক্তস াদ্ধাসিে িীেত্বগার্া েিণ রিসষ যুদ্ধাহত মুমক্তস াদ্ধাসিে 

মসধ্য হুইল রচয়াে মিতেণ রিসষ উিমস্থত িীে মুমক্তস াদ্ধাসিে োসর্ এনটিআেমেএ’ে কম থকতথাবৃন্দ। 
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এনটিআেমেএ কতৃথক আসয়ামজত স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী উি ািন উিলসক্ষে েচনা প্রমতস ামগতায় প্রিান অমতমর্ জনাি রমাাঃ এনামুল 

কাসিে খান (অমতমেক্ত েমচি) এিাং েভািমত জনাি রমািাসেকা খাসলি, প্রিান মিক্ষক মগিাজাে গাল থে হাইস্কুল, ঢাকা-এে 

উিমস্থমতসত আসলাচনা অনুষ্ঠাসন িক্তব্য োখসেন জনাি তাহমেনুে েহমান, িমেচালক (উিেমচি) । 

 

স্বািীনতাে সুিণ থজয়ন্তী উি ািন ও প্রমতিন্ধীসিে মচত্রাঙ্কন প্রমতস ামগতা িমেিি থন কেসেন এনটিআেমেএ’ে েিস্য, েমচি 

ও অন্যান্য কম থকতথাবৃন্দ।  
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মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে স্কুল ও কসলজ ি থাসয়ে মেসলিাে প্রণয়ন ও হালনাগািকেণ িীষ থক মেমভউ কম থিালা-২০২১-এ আগত 

অমতমর্সিে েসঙ্গ আসলাচনায় এনটিআেমেএ’ে রচয়ােম্যান জনাি রমাাঃ এনামুল কাসিে খান (অমতমেক্ত েমচি)। 

 

 

ই-গভন্যথান্স ও ইসনাসভিন মিষয়ক প্রমিক্ষণ উসদ্বািন রঘাষণা কেসেন এনটিআেমেএ’ে রচয়ােম্যান 

জনাি রমাাঃ এনামুল কাসিে খান (অমতমেক্ত েমচি)। 
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েেকামে ও রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রভাষক ও েহকােী মিক্ষক িসি মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান অনুষ্ঠাসন মাননীয় 

মিক্ষামন্ত্রী জনাি িীপু মমন, মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ-এে োসর্ ভাচুথয়ামল েভায় এনটিআেমেএ’ে কম থকতথাবৃন্দ। 

 

এনটিআেমেএ কতৃথক আসয়ামজত তথ্য অমিকাে আইন ও মিমিমিিান েম্পসকথ রটকসহাল্ডােসিে অিমহতকেণ কম থিালায় েঞ্চালনা 

কেসেন এনটিআেমেএ’ে েহকােী িমেচালক, প্রিােন জনাি িােমমন সুলতানা। (স্থান : রোনােগাঁও, নাোয়ণগঞ্জ) 
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েেকামে ও রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রভাষক ও েহকােী মিক্ষক িসি মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান অনুষ্ঠান 

েেকামে ও রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রভাষক ও েহকােী মিক্ষক িসি মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান অনুষ্ঠাসন মাননীয় মিক্ষা 

উিমন্ত্রী জনাি মমহবুল হাোন রচৌধুেী, এম.মি এিাং মিক্ষা েমচি জনাি রমাাঃ আবুিকে মেমেক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ-রিেেকামে 

মিক্ষকসিে মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান কেসেন। 
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মাননীয় মন্ত্রী, মিক্ষা মন্ত্রণালয় ডা. িীপু মমন এমমি রক এনটিআেমেএ’ে ২০২১ োসলে িামষ থক প্রমতসিিন আনুষ্ঠামনকভাসি হস্তান্তে 

কেসেন জনাি রমা: এনামুল কাসিে খান, দিয়ারম্যান (অচিচরি িচিব), এনটিআরচিএ। 
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মিক্ষা মন্ত্রণালসয়ে মাননীয় মন্ত্রী, ডা. িীপু মমন এমমি ও োননীয় উপেত্রণাী র্নাব েচহবুি হািান দিৌধুরী এেচপ এর উপচস্থচিমি  

২০২২-২০২৩ অর্˝বছমরর বাচষ যক কে˝িম্পাদন চুচি স্বাির দিমষ িচিব েমহাদময়র চনক  হস্তান্তর  করমছন এনটিআরচিএ’র 

দিয়ারম্যান র্নাব দো: এনামুি কামদর খান (অচিচরি িচিব)। 

োধ্যচেক ও উচ্চ চিিা চবভাগ এবং আওয়ািাধীন দপ্তর/িংস্থািমূমহর েমধ্য ২০২২-২০২৩ অর্˝বছমরর বাচষ যক কে˝িম্পাদন চুচি 

স্বাির অনুষ্ঠামনর চস্থরচিত্র। 
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েেকামে ও রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রভাষক ও েহকােী মিক্ষক িসি মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান অনুষ্ঠাসন মাননীয় মিক্ষা 

উিমন্ত্রী জনাি মমহবুল হাোন রচৌধুেী, এম.মি এিাং মিক্ষা েমচি জনাি রমাাঃ আবু িকে মেেীক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ কর্তযক রিেেকামে 

মিক্ষকসিে মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান কেসেন। 

েেকামে ও রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রভাষক ও েহকােী মিক্ষক িসি মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান অনুষ্ঠাসন মাননীয় মিক্ষা 

উিমন্ত্রী জনাি মমহবুল হাোন রচৌধুেী, এম.মি এিাং মিক্ষা েমচি জনাি রমাাঃ আবু িকে মেেীক, মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ কতৃথক রিেেকামে 

মিক্ষকসিে মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান কেসেন। 
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েেকামে ও রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠাসন প্রভাষক ও েহকােী মিক্ষক িসি মনসয়াগিত্র ও মনসয়াগ সুিামেিিত্র প্রিান অনুষ্ঠাসন 

মাননীয় মিক্ষামন্ত্রী ডা. িীপু মমন এমমি, এে োসর্ ভাচু থয়াল েভায় োংযুক্ত এনটিআেমেএ’ে কম থকতথাবৃন্দ। 
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 তথ্য কমমিন কতৃথক আসয়ামজত আন্তজথামতক তথ্য অমিকাে মিিে-২০২২ এ অমিিিে/োংস্থা ি থাসয় ১ম স্থান অজথসনে েম্মান সূচক 

রিট মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ড. হাোন মাহ মুি এে মনকট হসত গ্রহণ কেসেন জনাি রমা: এনামুল কাসিে খান, দিয়ারম্যান (অচিচরি 

িচিব), এনটিআরচিএ। 
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তথ্য কমমিন কতৃথক আন্তজথামতক তথ্য অমিকাে মিিে-২০২২ এ অমিিিে/োংস্থা ি থাসয় ১ম স্থান অজথসনে েম্মান সূচক রিট 
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জাতীয় শুদ্ধাচাে কম থসূমচে অাংি মহসেসি নাোয়নগঞ্জ রজলাে রোনােগাঁও উিসজলায় অনুমষ্ঠত গণশুনামনে মস্থেমচত্র। 
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মুমজি িতািষ থ উিলসক্ষ এনটিআেমেএ কা থালসয় স্থামিত সুেমজ্জত িঙ্গিন্ধু কণ থাসেে মস্থেমচত্র। 

১৭ মাচ থ জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমান এে জন্মিামষ থকী ও জাতীয় মিশু মিিে উি ািন উিলসক্ষ আন্তজথামতক মাতৃভাষা 

ইনমটটিউসট জামতে মিতাে প্রকৃমতসত পুষ্পস্তিক অি থসণে মুহুসতথ রচয়ােম্যান মসহািয়েহ এ প্রমতষ্ঠাসনে কম থকতথা ও কম থচােীবৃন্দ। 
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স্বািীনতাে মহান স্থিমত জামতে মিতা িঙ্গিন্ধু রিখ মুমজবুে েহমাসনে জন্মিামষ থকী ও জাতীয় মিশু মিিে-২০২২ 

উিলসক্ষ আসলাচনা েভা ও োাংস্কৃমতক অনুষ্ঠাসন িঙ্গিন্ধুে উিে মনমম থত প্রামান্য মচত্র অিসলাকন কেসেন 

কম থকতথা ও কম থচামেবৃন্দ। 
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৪র্ থ মিল্প মিিসিে চোসলঞ্জ রমাকাসিলায় এনটিআেমেএ’ে কেণীয় িীষ থক অিমহতকেণ কম থিালায় মূল প্রিন্ধ উিস্থািন কেসেন ঢাকা 

মিশ্বমিযালসয়ে েহস াগী অধ্যািক ড. মি এম মাইনুল রহাসেন।  
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িাাংলাসিি জাতীয় মডমজটাল আমকথসটকচাে (মিএনমডএ)’ে প্রচাসেে অাংি মহসেসি অনুমষ্ঠত আসলাচনা েভায় িক্তব্য োখসেন 

অনুষ্ঠাসনে েভািমত জনাি রমা: এনামুল কাসিে খান, রচয়ােম্যান (অমতমেক্ত েমচি), এনটিআেমেএ।  
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েেকাে প্রিমতথত ৬০ ঘন্টা অভেন্তেীণ প্রমিক্ষসণে অাংি মহসেসি কম থকতথা ও কম থচােীগসণে িক্ষতা উন্নয়ন মিষয়ক প্রমিক্ষসণ 

অমতমর্ িক্তা মহসেসি প্রমিক্ষণ প্রিান কেসেন জনাি এসকএম আিতাি রহাসেন প্রামামনক, অমতমেক্ত েমচি (প্রিােন ও অর্ থ), 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগ, মিক্ষা মন্ত্রণালয়।  
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জাতীয় শুদ্ধাচাে পুেষ্কাে প্রিান অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ এে িাোিামহকতায় েমচি, এনটিআেমেএ জনাি রমা: ওিায়দুে েহমান (উিেমচি)-রক 

এমিএ প্রসণািনা পুেষ্কাে প্রিান কেসেন এনটিআেমেএ’ে রচয়ােম্যান (অমতমেক্ত েমচি) জনাি রমা: এনামুল কাসিে খান। তাঁে োসর্ উিমস্থত 

েসয়সে েিস্য (প্রিােন ও অর্ থ) জনাি এ এে এম জামকে রহাসেন (যুগ্মেমচি), েিস্য (িেীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রতেয়ন) জনাি এ মি এম িওকত 

ইকিাল িাহীন (যুগ্মেমচি)েহ অন্যান্য কম থকতথাবৃন্দ। 

জাতীয় শুদ্ধাচাে পুেষ্কাে প্রিান অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ এে অাংি মহসেসি রেষ্ঠ কম থকতথাে পুেষ্কাে এনটিআেমেএ’ে রচয়ােম্যান (অমতমেক্ত েমচি) 

জনাি রমা: এনামুল কাসিে খান-এে কাে রর্সক গ্রহণ কেসেন জনাি রমাাঃ িাহীন আলম রচৌধুেী, উিিমেচালক (মিক্ষাতত্ত্ব ও মিক্ষামান) । তাঁসিে 

োসর্ উিমস্থত েসয়সেন েিস্য (প্রিােন ও অর্ থ) জনাি এ এে এম জামকে রহাসেন (যুগ্মেমচি), েিস্য (িেীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রতেয়ন) জনাি এ মি 

এম িওকত ইকিাল িাহীন (যুগ্মেমচি)েহ অন্যান্য কম থকতথাবৃন্দ। 
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জাতীয় শুদ্ধাচাে পুেষ্কাে প্রিান অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ এে অাংি মহসেসি রেষ্ঠ কম থচােীে পুেষ্কাে এনটিআেমেএ’ে রচয়ােম্যান (অমতমেক্ত েমচি) 

জনাি রমা: এনামুল কাসিে খান-এে কাে রর্সক গ্রহণ কেসেন জনাি রমাাঃ েজি আলী, ব্যমক্তগত েহকােী, রচয়ােম্যান মসহািয়। তাঁসিে োসর্ 

উিমস্থত েসয়সেন েিস্য (প্রিােন ও অর্ থ) জনাি এ এে এম জামকে রহাসেন (যুগ্মেমচি), েিস্য (িেীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রতেয়ন) জনাি এ মি এম 

িওকত ইকিাল িাহীন (যুগ্মেমচি)েহ অন্যান্য কম থকতথাবৃন্দ। 

জাতীয় শুদ্ধাচাে পুেষ্কাে প্রিান অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ এে অাংি মহসেসি রেষ্ঠ কম থচােীে পুেষ্কাে এনটিআেমেএ’ে রচয়ােম্যান (অমতমেক্ত েমচি) 

জনাি রমা: এনামুল কাসিে খান-এে কাে রর্সক গ্রহণ কেসেন জনাি জাহানুনসনো, অমিে েহায়ক, প্রিােন অনুমিভাগ। তাঁসিে োসর্ উিমস্থত 

েসয়সেন েিস্য (প্রিােন ও অর্ থ) জনাি এ এে এম জামকে রহাসেন (যুগ্মেমচি), েিস্য (িেীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রতেয়ন) জনাি এ মি এম িওকত 

ইকিাল িাহীন (যুগ্মেমচি)েহ অন্যান্য কম থকতথাবৃন্দ। 
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ভমিষ্যত কম থিমেকল্পনা : 

 এনটিআেমেএ‘ে স্থায়ী অমিে স্থািন; 

 রিেেকামে মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ ও প্রতেয়ন মিমিমালা, ২০০৬ (োংসিামিত ২০১৫) অনু ায়ী 
মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ; 

 রিেেকামে মিক্ষা প্রমতষ্ঠানেমূসহ সৃষ্ট শূন্য িসি রমিাে মভমিসত র াগ্য ও িক্ষ মিক্ষক সুিামেিকেণ; 

 কতৃথিসক্ষে কম থকতথা ও কম থচামেগসণে িি োংেক্ষণ, স্থায়ীকেণ, শূন্যিসিে মিিেীসত জনিল মনসয়াগ ও 
প্রসয়াজনীয় রক্ষসত্র নতুন িি সৃমষ্টে ব্যিস্থাকেণ; 

 এনটিআেমেএ‘ে কা থিম েম্পসকথ োংমিস্নষ্ট অাংিীজসনে োসর্ মতমিমনময় েভা, রেমমনাে, কম থিালা 

এিাং গণশুনামনে আসয়াজন; 

 প্রসয়াজন অনুোসে মিক্ষক মনিন্ধন িেীক্ষাে মেসলিাে হালনাগািকেণ; 

 এনটিআেমেএ‘ে কম থকতথা কম থচামেগসণে িক্ষতা বৃমদ্ধে লসক্ষে রিসি এিাং মিসিসি উিযুক্ত প্রমিক্ষসণে 

ব্যিস্থা গ্রহণ; 

 এনটিআেমেএ‘ে োাংগঠমনক কাঠাসমা অনুসমািন,  ানিাহন ও অমিে েেঞ্জামামি টি ও এন্ড ই-রত 

অমত্মর্ভ থক্তকেণ; 

 িামষ থক কম থেম্পািন চুমক্তে  র্া র্ িাস্তিায়ন; 

 রেিা প্রতোিীসিে স্বল্প েমসয়, স্বল্প খেসচ, ব্যমক্তগত উিমস্থমত োড়া রেিা প্রিান মনমিত কো; 

 এনটিএেমে গঠসন মন্ত্রণালয়-রক েহায়তা প্রিান।  
 

চোসলঞ্জ : 

 এনটিআেমেএ'ে মনজস্ব কা থালয় স্থািসনে জন্য জমম িয় ও ভিন মনম থাণ।   

 এনটিআেমেএ'ে মেসটম এনামলসটে শূন্য িি পূেণ।  

 অত্র প্রমতষ্ঠান কতৃথক সুিামেিকৃত মিক্ষকসিে শূন্য িসিে তথ্য রপ্রেণ, তথ্য  াচাই, আসিি প্রমতিালসন 

মাঠি থাসয়ে কম থকতথাসিে ব্যর্ থতাে কােসণ আইনগত রকান প্রমতকােমূলক কা থিম গ্রহসণে আইনগত 

মিিান না র্াকায় ত্রম্নটিপূণ থ তথ্য রপ্রেণকােী প্রমতষ্ঠান, ম্যাসনমজাং কমমটি, উিসজলা/সজলা মিক্ষা অমিে-

রক িায়িদ্ধ কোে রক্ষসত্র কা থকে ভূমমকা োখা েম্ভি হয় না।  

 মনসয়াগ, িয়ে, েনসিে রময়াি এিাং মমহলা রকাটােহ মিমভন্ন মিষসয় একামিক মামলা এিাং িেস্পে 

োাংঘমষ থক আসিি ও মনসষিাজ্ঞাে কােসণ শূন্য িি পূেসণ িীঘ থসূমত্রতা ততমে হয়।  

 কম থকতথা ও কম থচােীগসণে িি োংেক্ষণ, স্থায়ীকেণ, শূন্য িসিে মিিেীসত জনিল মনসয়াগেহ নতুন িি 

সৃমষ্টসত প্রমতিন্ধকতা; 

 োাংগঠমনক কাঠাসমাসত িসিে স্বল্পতা,  ানিাহন ও অমিে েেঞ্জামামিসত অপ্রতুলতা।  
 

উিোংহাে :  

২০০৫ োসল এনটিআেমেএ প্রমতষ্ঠাে িে প্রার্মমক ি থাসয় োাংগঠমনক েীমািদ্ধতা ও অমভজ্ঞতাে 

অপ্রতুলতাে কােসণ এ প্রমতষ্ঠাসনে মনিন্ধন িেীক্ষােমূসহে রিিীেভাগ কাজ আউটসোমে থাং প্রমিয়ায় ঢাকা মিক্ষা 

রিাড থ এে মাধ্যসম েম্পন্ন কো হসতা। ইসতামসধ্য এ প্রমতষ্ঠাসনে কামেগমে ও রিিাগত িক্ষতা উন্নত হওয়ায় মনজস্ব 

জনিল এিাং রটমলটক িাাংলাসিি মল: এে েিওয়াসেে মাধ্যসম েম্পূণ থ অসটাসমিন িদ্ধমতসত মনিন্ধন িেীক্ষা গ্রহণ 

ও মনসয়াগ সুিামেসিে কাজ েম্পন্ন কো হসচ্ছ।এনটিআেমেএ হসত ৮০৬৬৮ জন প্রার্েসক মনসয়াগ সুিামেি প্রিান 

কো হসয়সে। আিালসতে মামলােহ নানারূি প্রমতকূলতাে মাধ্যসম এত মিপুল োংখ্যক ব্যমক্তসক একোসর্ মনসয়াগ 

প্রিাসনে সুিামেি প্রিাসনে মাধ্যসম এ প্রমতষ্ঠাসনে েক্ষমতা বৃমদ্ধ রিসয়সে।  
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