
এন আরিসএ ক ক পািরেশর জ  িনবািচত াথ  এবং িত ান ধানগেণর াত   
 
ল  করা যাে  য, অেনক িনেয়াগ াথ রা নন-এমিপও পেদ যাগদান করেল কতিদেন এমিপও পােবন বা পােবন িকনা ফােন িজ াসাবাদ 

করেছন। তােদর াতােথ জানােনা যাে  য, বসরকাির িশ া িত ানস েহর এমিপও, নন-এমিপও, অ েমািদত, অন েমািদত সকল পেদর িনেয়ােগর 
পািরশকরেণর দািয়  এন আরিসএ- ক দান করা হেয়েছ। পদ  অন েমািদত বা নন-এমিপও হেলও সকল েরর িশ েকর মান িনি ত করার জ  

সকল িশ া িত ােনই এন আরিসএ’র মা েম িনেয়াগ দান করেত হে । এ কারেণ এন আরিসএ নন-এমিপও পেদও পািরশ করেছ এবং করেব। 
স ত উে , কােনা িত ােনর অ েমািদত জনবল কাঠােমার বাইেরর নন-এমিপও বা অন েমািদত পদ কখনই এমিপও  করা হেব না মেম মা িমক 

ও উ  িশ া অিধদ র (মাউিশ) ক প  জািনেয়েছন। তরাং যারা নন-এমিপও/অন েমািদত পেদ যাগদান করেবন তােদর ভিব েত এমিপও  হওয়ার 
েযাগ থাকেব না; সটা জেন েনই যাগদান করেত হেব। এন আরিসএ ক ক নন-এমিপও পেদ িনেয়াগ পািরশ কােনা অব ােতই ঐ পেদর 

এমিপও ি র িত িত িহেসেব িবেবিচত হেব না এবং এর মা েম াথ  এমিপও  হওয়ার দািব করেত পারেবন না। এ িবষয়  িনেয়ােগর পািরশপে  
িনিদ ভােব লখা থাকেব। এমতাব ায়, নন-এমিপও/অন েমািদত পেদ যারা যাগদান করেবন তারা ভিব েত এমিপও  হেবন না; সই মানিসক িত 

িনেয়ই তােদর যাগদান করেত হেব।  
আেরা ল  করা যাে  য, জনবলকাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০১৮ অ যায়ী িশ াগত যা তা না থাকা সে ও িক  িক  াথ  ত  গাপন 

কের বা িম া ত  ঘাষণা কের আেবদন কেরেছন। এসব াথ রা িনেয়ােগর পািরশ পেলও যাগদান করেত পারেবন না।  
 
িন বিণত পদস েহর ে  ত  গাপন করার অিভেযাগ পাওয়া যাে । এসব পদস েহর জ  জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা-২০১৮ এর 

িন প িশ াগত যা তা েযাজ  হেব: 
 

িত ােনর 
ধরণ পেদর নাম িশ াগত যা তা ম  

িব ালয় 
ও 

মাদরাসা 

সহকারী িশ ক 
(ত  ও যাগােযাগ 

ি ) 

কি উটার িব ান/কি উটার ইি িনয়ািরং এ াতক 
িডি /সমমান অথবা বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড হেত ৩ 
বছর ময়ািদ িডে ামা-ইন-কি উটার সােয়  িডি /সমমান।  
সম  িশ া জীবেন যেকান ১  ৩য় িবভাগ/সমমান হণেযা  
হেব।  

বিণত পদস েহ পািরেশর জ  িনবািচত 
াথ গণ যাগদােনর সময় সকল িশ াগত 
যা তার ল সনদ ও িনব ন সনেদর লকিপ  
িত ান ধােনর িনকট দশন করেবন। 

 
সহকারী িশ ক (ত  ও যাগােযাগ ি ) 
এবং ভাষক (ত  ও যাগােযাগ ি ) পেদ 
০৬(ছয়) মাস ময়ািদ িশ ণ া রা িনেয়ােগর 
পািরশ পেলও জনবলকাঠােমা ও এমিপও 

নীিতমালা-২০১৮ অ যায়ী িশ াগত যা তা 
না থাকায়  যাগদান করেত পারেবন না।  
 

কািরগির সহকারী িশ ক 
(সামািজক িব ান) 

(১) ী ত িব িব ালয় হেত সমাজ িব ান িবষেয় ২য় িণর 
(সমমান িসিজিপএ) াতক িডি /সমমান ও িবএড ২য় িণ। 
অথবা 
(২) ী ত িব িব ালয় হেত সমাজ িব ান িবষেয় ২য় িণর 
(সমমান িসিজিপএ) াতক িডি /সমমান বিণত সবেশষ িডি  

তীত সম  িশ া জীবেন য কান ১  ৩য় িণ/সমমান 
হণেযা  হেব।   

মাদরাসা সহকারী িশ ক 
( িষ) 

ী ত িব িব ালয় হেত িব.এডসহ িন িলিখত য কান এক  
িডি /সমমান থাকেত হেব।  
িবএসিস(পাস/স ান)  
[ িষ/ িষ অথনীিত/মৎস/প পালন/ 

িষ েকৗশল/উি দিব া/ ািণিব া/ 
ি কা িব ান/িডিভএম] 

অথবা 
িষ িডে ামা/সমমান 

সম  িশ া জীবেন য কান ১  ৩য় িবভাগ/সমমান হণেযা  
হেব।  

কািরগির 
কািরগির িশ া 
িত ােনর সকল 

পেদর ে  েযাজ  

ী ত িব িব ালয় হেত সংি  িবষেয় ২য় িণর (সমমান 
িসিজিপএ) াতক িডি /সমমান। 

 
উ  

মা িমক 
িব ালয়/ 
কেলজ/ 
মাদরাসা 

 
ভাষক (ত  ও 

যাগােযাগ ি )  

ী ত িব িব ালয় হেত কি উটার িব ান/আইিস  িবষেয় 
০৪ (চার) বছর ময়ািদ  ২য় ণীর াতক (স ান)িডি ;  

অথবা 
ী ত িব িব ালয় হেত কি উটার িব ান /আইিস  

িবষয়সহ াতক িডি  এবং ২য় ণীর াতেকা র িডি ; 
বিণত সবেশষ িড ী তীত িশ াজীবেনর অ া  য কান ১  
৩য় িণ/সমমান হণেযা  হেব।   

বসায় 
ব াপনা 

ভাষক (কি উটার 
অপােরশন) 

কান ী ত িব িব ালয় বা ইনি টউট হেত কি উটার 
সাই  বা ইি িনয়ািরং বা সমমােনর িডি  বা িবএসিস ইন-
টকিনক াল এ েকশন এ ২য় িণ/সমমােনর িসিজিপএ। 

অথবা 
কান ী ত বাড হেত কি উটার টকেনালিজেত ১ম িবভােগ 

(সমমান িসিজিপএ) িডে ামা ইন ইি িনয়ািরং/িডে ামা ইন 
ভােকশনাল এ েকশন/সমমান।  

বিণত সবেশষ িডি  তীত সম  িশ া জীবেন য কান ১  
৩য় িণ/সমমান হণেযা  হেব।  

অিভ তা 
কি উটার টকেনালিজেত িডে ামা ইন 
ইি িনয়ািরং এর ে  কি উটার িবষেয় 
িনব নধারী িশ ক িহেসেব িশ া িত ােন 
অ ন ৫ (প চ) বৎসেরর িশ কতার 
অিভ তার পর ভাষক (কি উটার 
অপােরশন) পেদ িনব ন পরী ায় পাশ হেত 
হেব।  
 

 
এছাড়া য সকল াথ  িশ ক িনব ন পরী ার ৩০১ ও ৩০২ কােড অংশ হণ কের সহকারী িশ ক (ভাষা) বাংলা/ইংেরিজ পেদ িনব ন সনদ 

অজন কেরেছন মা   স সকল াথ  কািরগির িশ া িত ােনর সহকারী িশ ক (বাংলা/ইংেরিজ) পেদ আেবদেনর যা  বেল িবেবিচত হেবন।  
 
তরাং কউ যিদ পদ সংি  িশ াগত যা তার ে  িম া ত  বা িম া ঘাষনা িদেয় আেবদন কের থােকন তেব তােদর িবষয়  

এন আরিসএ- ক িলিখতভােব জািনেয় যাগদান করা হেত িবরত থাকেত অ েরাধ করা হেলা; ন বা তােদর িম া ঘাষণার জ  আইনা গ কায ম হণ 
করা হেব।   

 
 

চয়ার ান 
এন আরিসএ, ঢাকা। 


