বার্ষকি প্রর্িববদন ২০১৯
১৪২৫-১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (NTRCA)
বরড র্িবসন্ট ববারাক টাওয়ার (৪র্ ি িলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গাবড িন বরাড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ফ্যাক্স: ০২-৪১০৩০০৪৯,ওবয়বসাইট: www.ntrca.gov.bd
ই-বমইল: office@ntrca.gov.bd

মুিবন্ধ
র্িক্ষকগণ জার্ি গড়ার র্নপুণ কার্রগর। র্িক্ষাবক্ষবে বে বকান অজিবন র্িক্ষবকর ভূর্মকা অনস্বীকার্।য© ববসরকার্র র্িক্ষা
প্রর্িষ্ঠাবন র্িক্ষকিা বপিায় র্নবয়াবগর বোগ্যিার প্রর্ম র্ির্ি হবে এনটিআরর্সএ’র প্রাপ্ত সনদ বা প্রিযয়নপে। র্িক্ষক র্নবন্ধন সনদ
ব্যিীি বকান প্রার্ী ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন র্নবয়াবগর জন্য বোগ্য ববল র্বববর্িি হয় না। বস লবক্ষয এনটিআরর্সএ সীর্মি জনবল
র্নবয়ই অিযন্ত দক্ষিা, স্বেিা, র্নরবপক্ষিা ও সক্ষমিার সাবর্ র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা এবং ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর প্রববি
পে িাবয়র র্িক্ষক সুপার্রিকরণ কাে িিম িার্লবয় োবে। ২০১৯ সাল এনটিআরর্সএ’র জন্য অিযন্ত িযাবলর্জং সময় র্িল। বকননা এ বির
সীর্মি জনবল র্দবয়ই অিযন্ত দক্ষিা, স্বেিা ও সক্ষমিার সাবর্ ২টি র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষার আবয়াজন সম্পন্ন করা হয়। র্িক্ষক
র্নবন্ধন পরীক্ষার আববদন অনলাইবন গ্রহণ করা বর্বক শুরু কবর পরীক্ষার োবিীয় কার্ যক্রম র্ডর্জটালাইজড পদ্ধর্িবি গ্রহণ করা হবয়বি
এবং র্নজস্ব জনবল র্দবয়ই ওএমআর স্কযার্নং কবর র্প্রর্লর্মনার্র বটস্ট, র্লর্িি পরীক্ষার ফ্লাফ্ল প্রর্িয়া পাইর্ন বপ্রাগ্রার্মং ব্যবহার
কবর সম্পন্ন করা হবয়বি। এ পর্ যন্ত র্নবন্ধন পরীক্ষায় প্রশ্নফ্াঁসসহ বকান অপ্রীর্িকর ঘটনা ঘবটর্ন। ২০১৯ সাবল িতুদ িি র্িক্ষক র্নবন্ধন
পরীক্ষায় উিীণ ি বমাট ১৮৩১২ জন প্রার্ীবক সনদ প্রদান করা হবয়বি। উবেখ্য বে, পঞ্চদি র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষায় বমাট আববদনকারীর
সংখ্যা র্িল ৮৭৬০৩৩ জন এবং বষাড়ি র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষায় বমাট আববদনকারীর সংখ্যা র্িল ১১৭৬১৯৬ জন। এনটিআরর্সএ’র
সম্পার্দি কাবজ বসবা প্রিযািীবদর আস্থা লক্ষণীয়িাবব বৃর্দ্ধ বপবয়বি। োর বর্হ:প্রকাি র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা এবং প্রববি পে িাবয়
র্িক্ষক সুপার্রিকরবণ আববদনকারীর িমাগি সংখ্যা বৃর্দ্ধ।
ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠানসমূবহ প্রববি পে িাবয় বোগ্য ও দক্ষ র্িক্ষক সুপার্রিকরবণর কাজ এনটিআরর্সএ’র অন্যিম দার্য়ত্ব।
কর্িপয় র্নবন্ধন সনদধারীবদর মামলার কারবণ প্রায় ২ বির র্িক্ষক সুপার্রিকরণ কাh©µg স্থর্গি র্িল। োর ফ্বল ববসরকার্র র্িক্ষা
প্রর্িষ্ঠাবন ব্যাপক র্িক্ষক সংকট সৃর্ি হয়। ফ্লশ্রুর্িবি র্িক্ষার্ীবদর র্িক্ষা কাে িিবম ব্যাঘাি ঘবট। এনটিআরর্সএ’র ঐকার্ন্তক প্রবিিায়
৬টি মামলার স্থর্গিাবদি পাবার পর ২০১৮ সাবল পুনরায় র্িক্ষক র্নবয়াবগর সুপার্রিকরণ কাh©µg িালু করা সম্ভব হয়। র্বগি ২৪
জানুয়ার্র ২০১৯ িার্রবি ২য় র্নবয়াগ িবির ৩৯৫৩৫ টি শূন্য পবদর র্বপরীবি ২৫২৬৯৬৫ জন আববদনকারীর মধ্য বর্বক জািীয়
বমধািার্লকা ও মর্হলা বকাটার র্ির্িবি ১ম ধাবপ ৩১৬৬৫ টি পবদ প্রার্ী সুপার্রি করা হয় (পুরুষ প্রার্ী ২১২৫৬ জন, মর্হলা প্রার্ী
১০৪০৯ জন) এবং িার মবধ্য ২৫১২৪ জন প্রার্ী বোগদান কবরন। ২য় র্নবয়াগিবির ১ম ধাবপ বে সকল প্রার্ী বোগদান কবরর্ন বস সকল
পবদর মধ্য হবি ১৬০৩টি এমর্পও পবদ ৩১ অবটাবর ২০১৯ িার্রবি এবং ১৩৩৬ টি নন-এমর্পও পবদ ০১ নবিম্বর ২০১৯ িার্রবি ২য়
ধাবপ প্রার্ী সুপার্রি করা হবয়বি। এিাড়া ১০ জানুয়ার্র ২০১৯ িার্রবি ২০১৬ সাবল মামলার কারবণ স্থর্গি সহকারী র্িক্ষক
(কর্ম্পউটার) এর ১০৯৫ টি পবদ ১ম ধাবপ প্রার্ী সুপার্রি করা হয়। ১ম ধাবপ বোগদান না করার কারবণ উক্ত পবদ বে সকল শূন্য পদ
সৃর্ি হয় বে সকল পবদ র্বগি ২৮ বম ২০১৯ িার্রবি ৪৯৫ জন প্রার্ীবক সুপার্রি করা হয়।

র্িক্ষার সার্ব িক মান উন্নয়বন র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষায় িারুকলা সংর্িি র্বষয়, ইন্টারন্যািনাল র্বজবনস, ব্যাংর্কং এন্ড
ইন্সুবরন্স, প্রার্ণ র্ির্কৎসা ও উৎপাদন, মৎস্য, কৃর্ষ প্রবকৌিল, গর্ণি, পর্রর্মর্ি ও পর্রসংখ্যান, আদব, র্ফ্কাহ্, হাদীস, িাফ্সীর এবং
আইর্সটি র্বষবয়র র্সবলবাস অন্তর্ভিক্ত করা হবয়বি এবং পূবব ির র্বদ্যমান র্বষয়সমূবহর র্সবলবাস হালনাগাদ করা হবয়বি। িািাড়া র্িক্ষক
র্নবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্নপে প্রণয়ন, র্নরীক্ষণ ও উিরপে মূল্যায়বনর কাজ ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্িক্ষক, র্বর্সএস (সাধারণ র্িক্ষা)
কযাডাবরর র্িক্ষক এবং বদবির নামকরা ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর র্িক্ষকমন্ডলীর সমন্ববয় সম্পন্ন করা হবয়বি।
২০১৯ সাবল এনটিআরর্সএ-এর রাজস্ব িাবি সরাসর্র র্নবয়াগবোগ্য ৩য় বের্ণর অর্ফ্স সহকারী কাম-কর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষর্রক
পবদ ০৫ জন, কযার্িয়ার পবদ ০১ জন, র্রর্সপির্নস্ট পবদ ০১ জন এবং ৪র্ ি বের্ণর অর্ফ্স সহায়ক পবদ ০২ জন বমাট ০৯(নয়)টি
শূন্যপবদ র্নবয়াগ কাে িিম সম্পন্ন করা হয়। কমিকিিা ও কমিিারীগবণর দক্ষিা বৃর্দ্ধকবে “অর্ফ্স ব্যবস্থাপনা ও বপিাগি দক্ষিা উন্নয়ন”
র্বষয়ক অিযন্তরীণ প্রর্িক্ষবণর আবয়াজন করা হয়। প্রর্মবাবরর মবিা িাল কাবজর স্বীকৃর্ি র্হবসবব ০১(এক) জন কমিকিিা ও ০১(এক)
জন কমিিারীবক শুদ্ধািার পুরষ্কার প্রদাবনর মাধ্যবম প্রবণাদনা প্রদান করা হয় এবং শুদ্ধািার পুরস্কার প্রাপ্তবদর িার্লকা ওবয়বসাইবট
প্রকাি করা হয়। বসবা প্রিযািীবদর সুর্বধাবর্ ি এনটিআরর্সএ’র ওবয়বসাইবট অর্িবোগ/পরামিি বক্স স্থাপন কবর িাবদর সংক্ষুদ্ধিা
প্রিমবনর ব্যবস্থা র্নর্িি করা হবয়বি।
মানসম্মি র্িক্ষা র্নর্িিকরবণর মাধ্যবম সামর্গ্রক র্িক্ষার গুণগি মানবক উন্নীি করার প্রয়াবস মাননীয় র্িক্ষামন্ত্রী এবং
মাননীয় র্িক্ষা উপমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালবয়র দার্য়ত্ব পাবার পর িাঁবদর র্দক র্নবদ িিনায় এনটিআরর্সএ িার উপর অর্পিি দার্য়ত্ব পালবনর
ব্রি র্হবসবব ববসরকার্র র্িক্ষা বক্ষবে অবদান বরবি িবলবি। সব িকাবলর সব িবেষ্ঠ বাঙার্ল জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু বিি মুর্জবুর রহমাবনর
স্ববের বসানার বাংলা গড়ার স্বে পূরবণ জার্ি গঠবনর এ প্রর্িয়ায় িাঁর বোগ্য উিরসূর্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিি হার্সনার অব্যাহি
সহবোর্গিায় এনটিআরর্সএ সম্পূণ ি প্রিাবমুক্ত হবয় বোগ্য র্িক্ষক মবনানয়বন কাজ করবি পারবি। িাই আর্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীবক
িাঁর এ অনবদ্য অবদাবনর জন্য সেদ্ধ ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জানাই। আগামীবিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অর্িপ্রায়, মাননীয়
র্িক্ষামন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী এবং সর্িব মবহাদবয়র সার্ব িক র্নবদ িিনা ও িত্ত্বাবধাবন এনটিআরর্সএ িার কাে িিম িার্লবয় োবব।
শিক্ষক শনবন্ধন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবব গ্রহণ, র্িক্ষক সুপার্রিকরণ এবং প্রিাসশনক কাজ সম্পাদবন র্িক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য
মন্ত্রণালয় এবং মাঠ পে িাবয়র সংর্িি কমিকিিাবৃন্দ বে অকুন্ঠ সাহায্য ও সহবোর্গিা প্রদান কবরবিন বস জন্য িাঁবদর সবার প্রর্ি র্ববিষ
কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন করর্ি। িািাড়া র্নবন্ধন পরীক্ষার প্রশ্নপে প্রণয়ন, মডাবরিন, উিরপে পরীক্ষণ, র্নরীক্ষণ ও বমৌর্িক পরীক্ষা ববাবড ির
বিয়ারম্যানসহ র্বষয় র্ববিষজ্ঞগবণর প্রর্ি আন্তর্রকিাবব কৃিজ্ঞিা ও ধন্যবাদ প্রকাি করর্ি। পর্রবিবষ, কর্তিপবক্ষর সকল কমিকিিা ও
কমিিারীবৃন্দ বে আন্তর্রকিার সাবর্ আবলািয বিবর িাঁবদর উপর অর্পিি দার্য়ত্ব ের্াের্িাবব পালন কবরবিন এবং এ প্রর্িববদন প্রকাবি
োরা অবদান বরবিবিন িাঁবদর সকলবক আন্তর্রক ধন্যবাদ ও কৃিজ্ঞিা জানার্ে।
বমা: আকরাম বহাবসন
বিয়ারম্যান
এনটিআরর্সএ, ঢাকা।
বফ্ান : ৪১০৩০০৪৩
ই-বমইল : chairman@ntrca.gov.bd

এনটিআরর্সএ’র সংর্ক্ষপ্ত পর্রর্ির্ি
মানসম্মি র্িক্ষার বকান র্বকে বনই। বমধাবী, দক্ষ, সৃজনিীল ও বোগ্য র্িক্ষক ব্যিীি মানসম্মি র্িক্ষা
র্নর্িি করা সম্ভব নয়। র্িক্ষার বক্ষবে বে জার্ি েি সাফ্ল্য অজিন করবব, বস জার্ি জীবন-জীর্বকার
মাবনান্নয়বন ও মানর্বক গুণাবলী র্বকাবি িিটাই অগ্রগর্ি ও সমৃর্দ্ধ লাি করবব। র্িক্ষার সার্ব িক মান
উন্নয়বনর জন্য বদবির সকল ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠানসমূবহ বোগ্য ও দক্ষ র্িক্ষক র্নবয়াগদাবনর লবক্ষয
২০০৫ সাবল ১নং আইবনর অধীবন সংর্বর্ধবদ্ধ ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ প্রর্ির্ষ্ঠি
হয়। প্রর্িষ্ঠালগ্ন হবিই এ কর্তপি ক্ষ র্িক্ষক হবি আগ্রহী প্রার্ীবদর র্নবন্ধন ও প্রিযয়বনর জন্য বদিব্যাপী
প্রর্িবোর্গিামূলক র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ কবর আসবি। র্িক্ষা ব্যবস্থার মূল কান্ডার্র র্িক্ষকগণ র্বধায়
জার্ি গঠবন র্িক্ষকগবণর ভূর্মকা গুরুত্বপূণ ি। মানসম্মি র্িক্ষা অজিবনর জন্য বিিমান সরকাবরর গৃহীি
পদবক্ষপসমূবহর অন্যিম হবলা বদবির সকল ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর এর্ি বলবিবল অনলাইবন
বমধারর্ির্িবি কর্ম্পউটারাইজড পদ্ধর্িবি র্িক্ষক র্নবয়াবগর জন্য সুপার্রিকরণ। এনটিআরর্সএ এ কাজটি
অিযন্ত র্নষ্ঠা, স্বেিা ও সম্পূণ ি দুনীর্িমুক্ত পদ্ধর্িবি কবর োবে।

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (NTRCA)-এর বিয়ারম্যান শহবসবব র্ারা দার্য়ত্ব পালন কবরবেন

ির্মক নং

নাম

পদমে িাদা

কাে িকাল
হইবি

পে িন্ত

১

মু. আসাহাবুর রহমান

অর্ির্রক্ত সর্িব

২০-০৩-২০০৫

৩১-১২-২০০৫

২

বমাোঃ আব্দুল মর্িন বিৌধুরী

অর্ির্রক্ত সর্িব

২৪-০১-২০০৬

১৭-০৩-২০০৭

৩

এ.বক.এম. আবদুল আউয়াল মজুমদার

অর্ির্রক্ত সর্িব

২১-০৩-২০০৭

৩০-০৫-২০০৭

৪

কাজী আিিার উর্িন আহবমদ

যুগ্মসর্িব

৩১-০৫-২০০৭

৩১-০৫-২০০৯

৫

কবীর উিীন আহবমদ

যুগ্মসর্িব

০১-০৬-২০০৯

০৫-০৮-২০১০

৬

মমিাজ আহবমদ .এন র্ড র্স

যুগ্মসর্িব

০৫-০৮-২০১০

১১-০৭-২০১২

৭

আিীষ কুমার সরকার

অর্ির্রক্ত সর্িব

১১-০৭-২০১২

২৬-০৫-২০১৫

৮

এ. এম.এম. আজহার

অর্ির্রক্ত সর্িব

২৬-০৫-২০১৫

৩০-০৯-২০১৮

৯

নার্সর উর্িন আহবমদ (িারপ্রাপ্ত)

যুগ্মসর্িব

০১-১০-২০১৮

০৮-১০-২০১৮

১০

ড. বমাোঃ মাহামুদ-উল-হক (অর্ির্রক্ত দার্য়ত্ব)

অর্ির্রক্ত সর্িব

০৯-১০-২০১৮

০২-১১-২০১৮

১১

নার্সর উর্িন আহবমদ (িারপ্রাপ্ত)

যুগ্মসর্িব

০৩-১১-২০১৮

১৩-১১-২০১৮

১২

এস এম আিফ্াক হুবসন

অর্ির্রক্ত সর্িব

১৪-১১-২০১৮

১৮-০২-২০২০

১৩

মু:আ: আউয়াল হাওলাদার (িারপ্রাপ্ত)

অর্ির্রক্ত সর্িব

১৮-০২-২০২০

২৬-০৭-২০২০

১৪

বমা: আকরাম বহাবসন

অর্ির্রক্ত সর্িব

২৬-০৭-২০২০

বিিমান

র্িিন:
ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান সমূবহ বোগ্য ও দক্ষ
র্িক্ষক র্নবয়াবগর লবক্ষয বদিব্যাপী প্রর্িবোর্গিা
মূলক র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা গ্রহবণর মাধ্যবম
বমধার্ির্িক র্িক্ষক বািাই র্নর্িিকরণ।

র্মিন:
বদিব্যাপী স্বে, দুনীর্িমুক্ত ও কর্ম্পউটারাইজড
পদ্ধর্িবি প্রর্িবোর্গিামূলক র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা
গ্রহণ, র্নবন্ধন পরীক্ষায় উিীণ ি প্রার্ীবদর প্রিযয়নপে
প্রদান, র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ বিবষ সর্ম্মর্লি
জািীয় বমধা িার্লকা হালনাগাদকরণ এবং
ওবয়বসাইবট প্রকাি, র্িক্ষক র্নবয়াবগর লবক্ষয
বদবির ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান হবি অনলাইবন
ই-র্রকুইর্জিন গ্রহণ এবং প্রাপ্ত শূন্যপবদর র্বপরীবি
অনলাইবন আববদনপে গ্রহণ কবর র্নবন্ধন সনদধারী
প্রার্ীবদর মধ্য হবি এর্ি বলবিবল বমধারর্ির্িবি
কর্ম্পউটারাইজড পদ্ধর্িবি বসরা প্রার্ীবক
শূন্যপবদর র্বপরীবি র্নব িািন কবর বোগ্য ও বমধাবী
র্িক্ষক দ্বারা বদবির সার্ব িক র্িক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন
সাধন।

কর্তপি বক্ষর কাে িাবর্ল












ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠানসমূবহর র্িক্ষক িার্হদা র্নরূপণ;
র্িক্ষকিা বপিায় র্নবয়াগ প্রদাবনর বোগ্যিা র্নধ িারণ;
জািীয়িাবব র্িক্ষকমান র্নধ িারণ, বোগ্যিা র্নরূপণ এবং এিদসম্বন্ধীয় প্রবয়াজনীয় কাে িিম গ্রহণ;
ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর র্িক্ষক র্নব িািবনর সুর্বধাবর্ ি র্বর্ধ দ্বারা র্নধ িার্রি পদ্ধর্িবি পরীক্ষার
মাধ্যবম উিীণ ি প্রার্ীবদর িার্লকা প্রণয়ন, র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন প্রদান;
র্িক্ষকবদর িার্লকা প্রণয়ন, র্নবন্ধন ও প্রিযয়নপে প্রদাবনর জন্য প্রবয়াজনীয় পরীক্ষা ও র্দ্ব-নকল সনদ
প্রদান ইিযার্দ িাবি র্ফ্ আদায়;
র্িক্ষকিা বপিার উন্নয়ন এবং গুণগিমান বৃর্দ্ধর জন্য সরকারবক পরামিি দান;
আন্তজিার্িক পে িাবয়র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান হবি প্রাপ্ত র্িক্ষাগি বোগ্যিার মান োিাই ও র্িক্ষাগি বপিায়
অন্তর্ভির্ক্ত;
এই আইন বলবৎ হবার পূবব ি র্নবয়াগপ্রাপ্ত এম.র্প.ও.র্ভক্ত ববসরকার্র র্িক্ষকবদর পে িায়িবম একটি
র্নর্দ িি সময়সীমার মবধ্য প্রর্িক্ষবণর মাধ্যবম মান উন্নয়বনর ব্যবস্থা র্নর্িিকরণ;
উপযু িক্ত কাে িাবর্ল এবং এই আইবনর অধীন অন্যান্য র্বধাবনর উবিশ্য পূরণকবে প্রবয়াজনীয় ও
আনুষর্ঙ্গক কাে িাবর্ল সম্পাদন করা ;
র্বর্ধ বা প্রর্বধান দ্বারা র্নধ িার্রি দার্য়ত্ব পালন; এবং
সরকার কর্তক
ি প্রদি অন্যান্য দার্য়ত্ব পালন।

কর্তপি বক্ষর অর্ির্রক্ত দার্য়ত্ব

 র্িক্ষা মন্ত্রণালবয়র ৩০/১২/২০১৫ তাশরবের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৮.০০৮.০৫(অংি)-১০৮১ সংখ্যক
পর্রপে এর মাধ্যবম এ কর্তপি ক্ষবক ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন শূন্যপবদ বমধার র্ির্িবি এর্ি
বলবিবল র্িক্ষক র্নবয়াবগর জন্য প্রার্ী সুপার্রবির দার্য়ত্ব প্রদান করা হয়।
 মাননীয় হাইবকাট ির্ডর্িিবনর একীভূি রাবয়র আবলাবক এনটিআরর্সএ কর্তক
ি গৃহীি ববসরকার্র র্িক্ষক
র্নবন্ধন পরীক্ষায় উিীণ ি ৬,৩৪,১২৭ জন র্নবন্ধন সনদধারীবদর সর্ম্মর্লি জািীয় বমধা িার্লকা প্রণয়ন
ও ওবয়বসাইবট প্রকাি করা হয়। বিিমাবন উপবজলা এবং বজলার্ির্িক বকাটা ব্যবস্থা র্বলুপ্ত কবর
সর্ম্মর্লি জািীয় বমধা িার্লকার র্ির্িবি শূন্য পদ পূরবণর সুপার্রিকরণ কাে িিম িলমান রবয়বি।

কর্তপি বক্ষর অর্ধবক্ষে
বদবির সকল
ববসরকার্র র্নম্ন মাধ্যর্মক;
মাধ্যর্মক;
মাধ্যর্মক সংযুক্ত উচ্চ মাধ্যর্মক;
উচ্চ মাধ্যর্মক, স্নািক ও স্নািবকাির পে িাবয়র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান;
উচ্চ মাধ্যর্মক, স্নািক ও স্নািবকাির সমপে িাবয়র কার্রগর্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান;
বিাবকিনাল;
বটকর্নকযাল ও র্বজবনস ম্যাবনজবমন্ট বকাস ি পর্রিালনাকারী প্রর্িষ্ঠান;
দার্িল, আর্লম, ফ্ার্জল, কার্মল ও সংযুক্ত এববিদায়ী
দার্িল, আর্লম, ফ্ার্জল ও কার্মল মাদরাসাসমূহ এবং
সমবয় সমবয় সরকার কর্তক
ি র্নবদ ির্িি অন্যান্য র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান কর্তপি বক্ষর অর্ধবক্ষের্ভক্ত।

ি ববাড ি
র্নবাহী
ক.

বিয়ারম্যান, এনটিআরর্সএ (পদার্ধকার ববল)

-

বিয়ারম্যান

ি.

সদস্য (প্রিাসন ও অর্ ি), এনটিআরর্সএ (পদার্ধকার ববল)

-

সদস্য

গ.

সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রিযয়ন), এনটিআরর্সএ (পদার্ধকার ববল)

-

সদস্য

ঘ.

সদস্য (র্িক্ষািত্ত্ব ও র্িক্ষামান), এনটিআরর্সএ (পদার্ধকার ববল)

-

সদস্য

ঙ.

মহাপর্রিালক, মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্িক্ষা অর্ধদপ্তর (পদার্ধকার ববল)

-

সদস্য

ি.

মহাপর্রিালক, কার্রগর্র র্িক্ষা অর্ধদপ্তর (পদার্ধকার ববল)

-

সদস্য

*ি.

মহাপর্রিালক, মাদরাসা র্িক্ষা অর্ধদপ্তর (পদার্ধকার ববল)

-

সদস্য

জ.

বিয়ারম্যান, বাংলাবদি মাদরাসা র্িক্ষা ববাড ি (পদার্ধকার ববল)

-

সদস্য

ঝ.

র্িক্ষা মন্ত্রণালবয়র প্রর্ির্নর্ধ (উপ-সর্িব পবদর নীবি নয়)

-

সদস্য

ঞ.

অর্ ি র্বিাবগর প্রর্ির্নর্ধ (উপ-সর্িব পবদর নীবি নয়)

-

সদস্য

ট.

ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্িক্ষা ও গববষণা ইনর্স্টটিউবটর একজন অধ্যাপক -

সদস্য

(িাইস িযাবন্সলর কর্তক
ি মবনানীি)
ঠ

জািীয় র্বশ্বর্বদ্যালবয়র অর্ধর্ভক্ত প্রর্িষ্ঠাবনর একজন অধ্যাপক (িাইস
িযাবন্সলর কর্তক
ি মবনানীি)

*

র্িক্ষা মন্ত্রণালবয়র র্সদ্ধাবন্তর আবলাবক অন্তর্ভিক্ত।

-

সদস্য

 র্িক্ষার সার্ব িক মান উন্নয়বনর জন্য ববসরকার্র র্িক্ষা
প্রর্িষ্ঠানসমূবহ বোগ্য ও দক্ষ র্িক্ষক র্নবয়াগ প্রদান;



উবিশ্য



 র্বর্ধ দ্বারা র্নধ িার্রি প্রর্িবোর্গিামূলক র্নবন্ধন পরীক্ষা
অনুষ্ঠান এবং উিীণ ি প্রার্ীবদর র্নবন্ধন ও প্রিযয়নপে
প্রদান;
 সর্ম্মর্লি জািীয় বমধা িার্লকার র্ির্িবি র্নবর্ন্ধি ও
প্রিযয়নকৃি র্িক্ষক-প্রার্ীগবণর িার্লকা/পুল প্রণয়ন ও
সংরক্ষণ;
 ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠানসমূবহ র্িক্ষক পবদ র্নবয়াবগর
জন্য বমধার র্ির্িবি সুপার্রিকরণ;
 এনটিআরর্সএ আইন বলবৎ হওয়ার পূবব ি র্নবয়াগপ্রাপ্ত
এমর্পওর্ভক্ত ববসরকার্র র্িক্ষকবদর পে িায়িবম র্নর্দ িি
সমবয়র মবধ্য প্রর্িক্ষবণর মাধ্যবম িাঁবদর মান উন্নয়ন ও
র্নবন্ধন প্রদান;
 র্িক্ষক মান উন্নয়বনর মাধ্যবম র্িক্ষকবদর দক্ষিা বৃর্দ্ধ;
 ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠানসমূবহ মানসম্পন্ন ও বোগ্য
র্িক্ষক র্নবয়াবগর লবক্ষয েবর্াপযুক্ত র্িক্ষকমান
(Teachers' Standard) র্নধ িারণ; এবং
 ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন মানসম্পন্ন র্িক্ষক
র্নবয়াবগর উবিবশ্য বমধার র্ির্িবি সুপার্রি প্রদাবনর
মাধ্যবম র্িক্ষার গুণগি মাবনর সার্ব িক উৎকষ ি সাধবন
কাে িকর ভূর্মকা রািা।

প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবমা ও বিিমান জনবল:

পবদর নাম

পবদর র্ববরণ

বিিমান জনবল

বিয়ারম্যান

সরকাবরর একজন অর্ির্রক্ত সর্িব/যুগ্মসর্িব অর্ির্রক্ত সর্িব ০১ (এক) জন বপ্রষবণ
পদমে িাদাসম্পন্ন একজন কমিকিিা/র্বশ্বর্বদ্যালয় বা
সরকার্র কবলবজর একজন প্রর্র্িেিা এবং প্রবীণ
অধ্যাপক (বপ্রষবণ)

সদস্য (প্রিাসন ও অর্ ি)

সরকাবরর একজন যুগ্মসর্িব (বপ্রষবণ)

অর্ির্রক্ত সর্িব ০১ (এক) জন বপ্রষবণ

সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রিযয়ন)

সরকাবরর একজন যুগ্মসর্িব (বপ্রষবণ)

যুগ্মসর্িব ০১ (এক) জন বপ্রষবণ

সদস্য (র্িক্ষািত্ত্ব ও র্িক্ষামান)

সরকাবরর একজন যুগ্মসর্িব (বপ্রষবণ)

যুগ্মসর্িব ০১ (এক) জন বপ্রষবণ

সর্িব

সরাসর্র র্নবয়াগ/সরকাবরর উপসর্িব পদমে িাদার
একজন কমিকিিা (বপ্রষবণ)

উপসর্িব ০১ (এক) জন বপ্রষবণ

পর্রিালক

পবদান্নর্ির মাধ্যবম/সরকাবরর উপসর্িব পদমে িাদার
একজন কমিকিিা (বপ্রষবণ)

উপসর্িব ০১ (এক) জন বপ্রষবণ,
উপসর্িব ০১ (এক) জন বপ্রষবণ

র্সবস্টম এনার্লস্ট

০১ (এক) জন (সরাসর্র র্নবয়াগ)

শূন্য

উপপর্রিালক

সহবোগী অধ্যাপক পদমে িাদাসম্পন্ন কমিকিিা ০২ ০১ (এক) জন অধ্যাপক, ০৩ (র্িন)
(দুই) জন (বপ্রষবণ), সহকারী পর্রিালক বর্বক জন সহবোগী অধ্যাপকসহ বমাট ০৪
পবদান্নর্ির মাধ্যবম ০২ (দুই) জন
(িার) জন বপ্রষবণ

সহকারী পর্রিালক

০৯ (নয়) জন (সরাসর্র র্নবয়াগ)

০৭ (সাি) জন, সহকারী অধ্যাপক ০২
(দুই) জন এবং অর্ডট এন্ড অযাকাউন্টস
র্বিাবগর কমিকিিা ০১ (এক) জন বমাট
০৩ (র্িন) জন বপ্রষবণ, সরাসর্র
র্নবয়াগ ০৪ (িার) জন। একটি পদ
সংরর্ক্ষি এবং একটি পদ শূন্য।

সহকারী বপ্রাগ্রামার

০১ (এক) জন (সরাসর্র র্নবয়াগ)

শূন্য

র্প.এ

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০৪ (িার) জন

০৪(িার) জন

কর্ম্পউটার অপাবরটর

সরাসর্র র্নবয়াগ ০৩ (র্িন) জন

০২ (দুই) জন

ডাটা এর্ি অপাবরটর

সরাসর্র র্নবয়াগ ০৮ (আট) জন

০৫ (পাঁি) জন

র্হসাবরক্ষক

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

শূন্য

অর্ডটর

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

০১ (এক) জন

প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবমা ও বিিমান জনবল:

পবদর নাম

পবদর র্ববরণ

বিিমান জনবল

কযার্িয়ার

সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

০১ (এক) জন

অর্ফ্স সুপার্রবেনবডে

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

শূন্য

অর্ফ্স সহকারী-কাম- কর্ম্পউটার
মুদ্রাক্ষর্রক

সরাসর্র র্নবয়াগ ১৩ (বিবরা) জন

০৮ (আট) জন

বস্টার র্কপার

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

শূন্য

প্রকািনা সহকারী

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

০১ (এক) জন

ইবলকর্ির্িয়ান

সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

শূন্য

ফ্বটাকর্প বমর্িন অপাবরটর

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

০১ (এক) জন

র্রর্সপির্নস্ট

সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

০১ (এক) জন

লাইবব্রর্র সহকারী

সরাসর্র র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

শূন্য

ড্রাইিার

সরাসর্র র্নবয়াগ ০৫ (পাঁি) জন

০৪ (িার) জন

বডসপাি রাইডার

পবদান্নর্ি/সরাসর্র র্নবয়াগ ০২ (দুই) জন

০২ (দুই) জন

অর্ফ্স সহায়ক

সরাসর্র র্নবয়াগ ১৪ (বিৌি) জন

০৭ (সাি) জন

র্নরাপিা প্রহরী

চুর্ক্তর্ির্িক র্নবয়াগ ০৩ (র্িন) জন

০২ (দুই) জন

মালী

চুর্ক্তর্ির্িক র্নবয়াগ ০১ (এক) জন

০১ (এক) জন

পর্রেন্নিা কমী

চুর্ক্তর্ির্িক র্নবয়াগ ০২ (দুই) জন

০২ (দুই) জন

৮৭ (সািার্ি) জন

জনবল র্নবয়ার্জি ৬১ (একষর্ি) জন
(ইহা ব্যিীি ০৩ (র্িন) জন সহকারী
পর্রিালক পে িাবয় কমিকিিা সংযুক্ত
র্হবসবব কমিরি আবিন। গার্ড়িালক
র্হবসবব ০৪ (িার) জন দদর্নক হার্জরা
র্ির্িক আবিন)।

বমাট জনবল

কর্তপি ক্ষ কর্তক
ি ২০১৯ সাবল সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি কাে িাবর্ল:

 এনটিআরর্সএ’র পর্রিার্লি র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষায় অন্তর্ভিক্ত ২০টি নতুন র্বষবয়র র্সবলবাস প্রণয়ন করা হবয়বি।
র্বষয়গুবলা র্নম্নরূপ:
১. ড্রইং এন্ড বপইর্ন্টং
২. র্প্রন্ট বমর্কং
৩. কমার্িিয়াল আট ি ও কর্ম্পউটার প্রার্ফ্ক্স
৪. ওর্রবয়ন্টাল আট ি
৫. র্সরার্মক
৬. স্কােিার
৭. িাফ্টস
৮. সিযিার ইর্িহাস ও র্িেকলার ইর্িহাস
৯. িারু ও কারুকলা
১০. ইন্টারন্যািনাল র্বজবনস
১১. ব্যাংর্কং এন্ড ইন্সুবরন্স
১২. প্রার্ণ র্ির্কৎসা ও উৎপাদন
১৩. মৎস্য
১৪. কৃর্ষ প্রবকৌিল
১৫.গর্ণি, পর্রর্মর্ি ও পর্রসংখ্যান
১৬. আদব
১৭. র্ফ্কহ
১৮. হাদীস
১৯. িাফ্সীর
২০. আইর্সটি
এবং পূবব ির র্বদ্যমান ৮২ টি র্বষবয়র র্সবলবাস হালনাগাদকরবণর কাে িিম গ্রহণ করা হবয়বি।

কর্তপি ক্ষ কর্তক
ি ২০১৯ সাবল সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি কাে িাবর্ল:

 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর কাে িালবয় ২০১৯ সাবল ৩য় ও ৪র্ ি
বেণীর কমিিারী র্নবয়াগ সংিান্ত:
মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্িক্ষা র্বিাগ, র্িক্ষা মন্ত্রণালবয়র ১৯ নবিম্বর ২০১৮ িার্রবির ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.১৪.০০৩.১৬৪১১ সংখ্যক স্মারবকর বপ্রর্ক্ষবি জনপ্রিাসন মন্ত্রণালবয়র র্বর্ধ-১ িািার ০৫ বম ২০১৩ িার্রবির
০৫.১৭০.০২২.২০.০০.০৪৩.২০১০-১৪৩ সংখ্যক স্মারক বমািাববক এবং এনটিআরর্সএ কাে িালবয়র ২০ র্ডবসম্বর
২০১৮ িার্রবির ববর্ির্নক/প্রিা:/র্নবয়াগ/৮৭৩/২০১৮/৭৯২ সংখ্যক স্মারকমূবল গঠিি “র্বিাগীয় র্নব িািন কর্মটি”
কর্তক
ি সরকাবরর র্বর্ধ-র্বধান ও সব িবিষ বকাটা র্বিাজন পদ্ধর্ি অনুসরণপূব িক ১৬ নবিম্বর ২০১৯ িার্রবির
ববর্ির্নক/প্রিা:/র্নবয়াগ/৮৭৩/২০১৮/১৪০০(ক) সংখ্যক স্মারবকর সুপার্রবির র্ির্িবি ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন
ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর রাজস্ব িাবি সরাসর্র র্নবয়াগবোগ্য ৩য় বের্ণর অর্ফ্স সহকারী কামকর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষর্রক পবদ ০৫ জন, কযার্িয়ার পবদ ০১ জন, র্রর্সপির্নস্ট পবদ ০১ জন এবং ৪র্ ি বের্ণর অর্ফ্স সহায়ক
পবদ ০২ জন বমাট ০৯(নয়)টি শূন্য পবদ র্নবয়াগ কাে িিম সম্পন্ন করা হয়।
 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপ
ি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর কাে িালবয় ২০১৯ সাবল পরীক্ষা সংর্িি কাবজ

ব্যবহাবরর জন্য ২৫৫টি িাঙ্ক িয় করা হবয়বি।
 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপ
ি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর ওবয়বসাইবট র্বর্িন্ন বসবা প্রিযািীবদর জন্য

অর্িবোগ প্রর্িকার বক্স অন্তর্ভিক্ত করা হবয়বি।
 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর কাে িালবয় ২০১৯ সাবল র্বর্িন্ন মামলা সংিান্ত
িথ্য র্নম্নরূপ:
রীট মামলার সংখ্যা

কবন্টম্পট মামলার সংখ্যা

র্নষ্পর্িকৃি মামলার সংখ্যা

িলমান মামলার সংখ্যা

৭২

১৬

-

৮৮

 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর কাে িালবয় ২০১৯ সাবল ৩য় বেণীর
০৩(র্িন)টি শূন্য পবদ র্নবয়াগদাবনর লবক্ষয প্রিাসর্নক অনুবমাদন/িাড়পে প্রদান সংিান্ত:
মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্িক্ষা র্বিাগ, র্িক্ষা মন্ত্রণালবয়র ১৬ অবটাবর ২০১৯ িার্রবি ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.১৪.০০৩.১৬৩৯৩ সংখ্যক স্মারবক ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআর্রসএ)-এর কাে িালবয়র ৩য় বেণীর
অর্ফ্স সুপার্রনবটনবডবন্টর ০১টি শূন্য পবদ, র্হসাব রক্ষবকর ০১টি শূন্য পবদ এবং বস্টার র্কপাবরর ০১টি শূন্য পবদ
র্নবয়াগদাবনর লবক্ষয প্রিাসর্নক অনুবমাদন/িাড়পে প্রদান করা হয় ।

 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর কাে িালবয় কমিরি কমিকিিা ও
কমিিারীগণবক EFT-এর মাধ্যবম ববিন িািা প্রদান সংিান্ত:
ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তিপক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর কাে িালবয় কমিরি কমিকিিা ও কমিিারীগণবক র্বগি
নবিম্বর ২০১৮ সাল হবি EFT-এর মাধ্যবম ববিন িািা িাবদর স্ব-স্ব ব্যাংক র্হসাব নম্ববর প্রদাবনর কাজ অব্যাহি আবি।

 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর কাে িালবয় পরীক্ষা কাে িিবমর র্বর্িন্ন
স্তবর সম্মার্ন বৃর্দ্ধকরণ:
এনটিআরর্সএ কাে িালবয়র ০১ অবটাবর ২০১৯ িার্রবির ববর্ির্নক/র্ন:ববাড ি সিা/৪০(অংি-২)/২০০৬/৭৩১/২০১৭/১১১৭
সংখ্যক স্মারবক ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তিপক্ষ (এনটিআরর্সএ)-এর পরীক্ষা কাে িিবমর র্বর্িন্ন স্তবর সম্মার্ন
বৃর্দ্ধর প্রস্তাব অনুবমাদবনর জন্য মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্িক্ষা র্বিাগ, র্িক্ষা মন্ত্রণালবয় বপ্ররণ করা হয়। উক্ত পবের বপ্রর্ক্ষবি
মাধ্যর্মক ও উচ্চ র্িক্ষা র্বিাগ, র্িক্ষা মন্ত্রণালবয়র ৩০ অবটাবর ২০১৯ িার্রবির ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.০৮.০০৬.১৬.৪০৩
সংখ্যক স্মাবরক অর্ ি র্বিাগ, অর্ ি মন্ত্রণালবয় সম্মার্ন বৃর্দ্ধর প্রস্তাব বপ্ররণ কবরন। উক্ত প্রস্তাববর বপ্রর্ক্ষবি অর্ ি র্বিাগ, অর্ ি
মন্ত্রণালবয়র ৩০ র্ডবসম্বর ২০১৯ িার্রবির ০৭.০০.০০০০.১২৭.৩৭.০০৩.১০-২৭০ সংখ্যক স্মাবরক র্নম্নরূবপ সম্মার্ন বৃর্দ্ধর
প্রস্তাব অনুবমাদন কবরন:
িোঃ নং

পার্রবিার্ষক প্রদানবোগ্য কাবজর র্ববরণ

র্বদ্যমান হার

অর্ ি র্বিাবগর সম্মর্ি প্রাপ্ত
সম্মার্নর হার

১.

প্রশ্নপে প্রণয়ন পূণ িপে

২০০০/-

৩০০০/-

২.

প্রশ্নপে প্রণয়ন আংর্িক (২৫ নম্বর)

১০০০/-

১৫০০/-

৩.

প্রশ্নপে পর্রবিাধন পূণ িপে

২০০০/-

৩০০০/-

৪.

প্রশ্নপে পর্রবিাধন আংর্িক (২৫ নম্বর)

১০০০/-

১৫০০/-

৫.

উিরপে মূল্যায়ন পূণ িপে

৪০/-

৭৫/-

৬.

প্রধান পরীক্ষক

০৭/-

১২/-

৭.

র্নরীক্ষক

০৩/-

০৬/-

৮.

প্রর্ি সনদপে স্বাক্ষবরর জন্য জন প্রর্ি সম্মার্ন

০১/-

০২/-

৯.

সনদপে র্বিরবণর জন্য সম্মার্ন (সনদ প্রর্ি)

০১/-

০৩/-

১০.

পরীক্ষা সংর্িি বিনুয র্ফ্ (র্প্রর্লর্মনার্র বটবস্টর জন্য)

৪০/- (প্রার্ী প্রর্ি)

৫০/- (প্রার্ী প্রর্ি)

১১.

পরীক্ষা সংর্িি বিনুয র্ফ্ (র্লর্িি পরীক্ষার জন্য)

৪০/- (প্রার্ী প্রর্ি)

৫০/- (প্রার্ী প্রর্ি)

১২.

র্নব িাহী ববাড ি সদস্যবদর সম্মার্ন

২০০০/-

৩০০০/-

১৩.

বমৌর্িক পরীক্ষার ববাড ি সদস্যবদর সম্মার্ন

২০০০/-

৩০০০/-

১৪.

বমৌর্িক পরীক্ষার ববাড ি সহায়ক কমিিারীর সম্মার্ন

৩০০/-

৫০০/-

প্রিাসন ও অর্ ি অনুর্বিাবগর িথ্য:
কমিরি কমিকিিা :
সদস্য ০১ জন
সর্িব ০১ জন
উপপর্রিালক ০১ জন
সহকারী পর্রিালক ০৫ জন

প্রিাসন ও অর্ ি অনুর্বিাবগর কাজ:









প্রিাসর্নক ও আর্র্ িক দার্য়ত্ব;
কর্তপি বক্ষর িার্হদা অনুোয়ী র্পর্পআর ২০০৮ অনুসাবর িয় সংিান্ত র্বষয়;
কমিকিিা-কমিিারীবদর সংস্থাপন সংিান্ত োবিীয় কাে িাবর্ল সম্পাদন;
এনটিআরর্সএ’র কমিকিিা ও কমিিারীবদর Skill Development এর লবক্ষয প্রর্িক্ষণ ব্যবস্থাপনা
সর্িবালয় র্নবদ িিমালা ২০১৪ অনুোয়ী নর্র্ ব্যবস্থাপনা;
কর্তপি ক্ষ কর্তক
ি আবরার্পি দার্য়ত্ব পালন;
র্নব িাহী ববাড ি সিা, সমন্বয় সিা ও অন্যান্য সিা সম্পর্কিি দার্য়ত্ব পালন;
সরকার কর্তক
ি র্নবদ ির্িি র্বর্িন্ন র্দবস উপোপন।

র্িক্ষািত্ত্ব ও র্িক্ষামান অনুর্বিাবগর িথ্য:

কমিরি কমিকিিা :
সদস্য ০১ জন
পর্রিালক ০১ জন
উপপর্রিালক ০২ জন
সহকারী পর্রিালক ০২ জন

র্িক্ষািত্ত্ব ও র্িক্ষামান অনুর্বিাবগর কাজ:
 র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষায় পাঠ্যসূর্ির প্রবয়াজনীয় পর্রবিিন/ পর্রমাজিন/ সংবিাধন/ পর্রবধ িন ও নতুন
পাঠ্যসূর্ি প্রণয়ন ( ের্দ প্রবয়াজন হয় ) ব্যবস্থা গ্রহণ;
 কর্তপি বক্ষর আইন ও পরীক্ষা র্বর্ধমালা সংবিাধন/ পর্রবিিন/সংবোজন এর প্রবয়াজন হবল ব্যবস্থা গ্রহণ।
 ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর র্িক্ষক র্নবয়াবগ সুপার্রিকরণ;
 র্নবন্ধন পরীক্ষায় উিীণ ি র্িক্ষকবদর প্রর্িক্ষণ প্রদাবনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি
 সাটির্ফ্বকট
প্রদাবনর বক্ষবে আইনগি/ র্বর্ধগি জটিলিা বদিা র্দবল বস র্বষবয় মিামি প্রদান;
 সর্িবালয় র্নবদ িিমালা ২০১৪ অনুোয়ী নর্র্ ব্যবস্থাপনা;
 কর্তপি ক্ষ কর্তক
ি আবরার্পি দার্য়ত্ব পালন।

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রিযয়ন অনুর্বিাবগর িথ্য

কমিরি কমিকিিা :
সদস্য ০১ জন
পর্রিালক ০১ জন
উপপর্রিালক ০১ জন
সহকারী পর্রিালক ০৩ জন

পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রিযয়ন অনুর্বিাবগর কাজ:
 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ সংিান্ত কমিপর্রকেনা প্রণয়ন, পরীক্ষা র্বজ্ঞর্প্ত প্রদান, অনলাইবন
দরিাস্ত গ্রহণ এবং কমিপর্রকেনা অনুোয়ী পরীক্ষা সংিান্ত োবিীয় কাজ সম্পাদন;
 পরীক্ষার প্রশ্নপে প্রণয়বন Question Setter ও Moderator র্নবয়াবগর ব্যবস্থাকরণ এবং
সরকার্র র্নরাপিা মুদ্রণালয় বর্বক প্রশ্নপে মুদ্রবণর ব্যবস্থাকরণ;
 িাংক র্ববরণী অনুোয়ী প্রশ্নপে বিনুযওয়ারী িাংক জািকরণ ও বকবে বপ্ররবণ ব্যবস্থা গ্রহণ;
 পরীক্ষার কাবজ প্রবয়াজনীয় সকল প্রকার সামগ্রী ( এমর্সর্কউ ফ্রম, উিরপে, কাগজপে, মবনাহারী দ্রব্য
ইিযার্দ) িার্হদা ের্াসমবয় প্রিাসন িািাবক অবর্হিকরণ;
 উিরপে মূল্যায়ন এবং ফ্লাফ্ল প্রর্িয়াকরণ ও প্রকাবির ব্যবস্থা গ্রহণ;
ি
 সাটির্ফ্বকট
মুদ্রবণর ব্যবস্থা গ্রহণ;
 র্লর্িি পরীক্ষায় উিীণ ি প্রার্ীবদর বমৌর্িক পরীক্ষা গ্রহণ সংিান্ত কাজ;
 সর্িবালয় র্নবদ িিমালা ২০১৪ অনুোয়ী নর্র্ ব্যবস্থাপনা;
 কর্তপি ক্ষ কর্তক
ি আবরার্পি দার্য়ত্ব পালন।

২য় রিয়য়াগ চয়ে রশক্ষক সুপারিশকিয়েি তর্থয:

২য় নিয়য়োগ চক্র
৩৫০০০

৩১৬৬৫

৩০০০০
২৫০০০
২০০০০
সুপারিশকৃত প্রার্থী (সংখ্যা)

১৫০০০
১০০০০
৫০০০

২৯৩৯

০
১ম ধাপ

২য় ধাপ

২০১৬ সাবল মামলার কারবণ স্থর্গি সহকারী র্িক্ষক (কর্ম্পউটার) এর পবদ সুপার্রিকরবণর িথ্য:

২০১৬ সোয়ের সহকোরী নিক্ষক (কম্পিউটোর)
এর পয়ে সুপোনরিকৃত প্রোর্থীর সংখ্যো
১২০০

১০৯৫

১০০০
৮০০
৪৯৫

৬০০
৪০০
২০০
০
১ম ধাপ

২য় ধাপ

সুপারিশকৃত প্রার্থীি সংখ্যা

ওএমআর স্কযার্নং

স্বাক্ষরর্লর্প মুদ্রবণর কাজ

র্বর্িন্ন র্দবস উদোপন

অর্ফ্স ব্যবস্থাপনা ও বপিাগি দক্ষিা উন্নয়ন
অিযন্তরীণ প্রর্িক্ষণ - ২০১৯

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ) কর্তক
ি আবয়ার্জি কমিকিিা ও কমিিারীগবণর দক্ষিা বৃর্দ্ধকবে
০২(দুই) র্দন ব্যাপী “অর্ফ্স ব্যবস্থাপনা ও বপিাগি দক্ষিা উন্নয়ন” র্বষয়ক অিযন্তরীণ প্রর্িক্ষণ-২০১৯ র্বগি ২৯-৩০ বম,
২০১৯ িার্রি এনটিআরর্সএ’র সবম্মলন কবক্ষ অনুর্ষ্ঠি হবয়বি।

র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধর্ি পে িাবলািনা ও উন্নীিকরণ িীষ িক কমিিালা

র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষার িযাংকজািকরণ, উিরপে গ্রহণ, র্বিরণসহ অন্যান্য পরীক্ষা সংিান্ত োবিীয় কাজ

২০১৮-২০১৯ অর্ ি বিবরর শুদ্ধািার পুরষ্কার প্রদান

শুদ্ধািার পুরষ্কার প্রদান নীর্িমালা ২০১৭ এবং মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাবগর ১৩.৩.২০১৮ িার্রবির
০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর স্পস্টীকরণ পে অনুোয়ী এনটিআরর্সএ কাে িালবয়র ৩০ জুন ২০১৯ িার্রবির
ববর্ির্নক/প্রিা:/শুদ্ধা:/৪২৬(অংি-২)/২০১৯/৭০০(ক) সংখ্যক স্মারবক ২০১৮-২০১৯ অর্ ি বিবর ০১(এক) জন কমিকিিা
র্হবসবব র্সবস্টম এনার্লস্ট জনাব বমাহাম্মদ ওয়ার্সউজ্জামান ও ০১(এক) জন কমিিারী ডাটা এর্ি অপাবরটর জনাব র্ফ্বরাজা
আক্তারবক শুদ্ধািার পুরষ্কার প্রদান করা হয় এবং শুদ্ধািার পুরস্কার প্রাপ্তবদর িার্লকা ওবয়বসাইবট প্রকাি করা হয়।

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি বক্ষর ২০১৫ হবি ২০১৯ সাল পে িন্ত আয়-ব্যবয়র র্হসাব র্ববরণী

400,000,000.00

350,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00

২০১৫ আয়
২০১৫ ব্যয়
২০১৬ আয়

200,000,000.00

২০১৬ ব্যয়
২০১৭ আয়
২০১৭ ব্যয়
২০১৮ আয়

150,000,000.00

২০১৮ ব্যয়
২০১৯ আয়
২০১৯ ব্যয়

100,000,000.00

50,000,000.00

-

এনটিআরর্সএ কর্তক
ি গৃহীি ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষাসমূবহর ফ্লাফ্ল:

উিীণ ি

উিীবণ ির
হার

সনদ র্বিরণ
কাে িালয়

৭৭.৫০%

৩৩,৭৮৮

৫৭.২৭%

৯৯,৮০৭

৭৫.৭৫%

২২,৩৮১

২২.৩৬%

১১৩,৯৭৫

৮৩,৮৯৯

৭৩.৬১%

১৬,০২০

১৯.০৯%

র্িক্ষা ববাবডরি
মাধ্যবম
এনটিআরর্সএ
কাে িালয়, ঢাকা
বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

৭৮

১২৭,০৭৪

৯৬,০২৭

৭৫.৫৮%

৩১,০৯৩

৩২.৩৮%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

২০

৭১

১৪১,০৮২

১০২,৩৪৮

৭৬.৬০%

৩৯,২২৫

৩৮.৩৩%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

র্ববিষ র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০

৭

৪

৭,৭৬৪

৬,৯৩৬

৮৯.৩৪%

১,৩৯৫

২০.১১%

৬ষ্ঠ র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা, ২০১০

২০

৭৮

২৮৩,৩১৪

২২০,৫১৭

৭৭.৮৩%

৪২,৬৪১

১৯.৩৪%

এনটিআরর্সএ
কাে িালয়, ঢাকা
বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

৭ম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা, ২০১১

২০

৮০

৩২১,৩০১

২৫৯,১১৪

৮০.৬৪%

৫৭,২০৩

২২.৪৪%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

৮ম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা, ২০১২

২০

৮০

৩১৩,১৪৫

২৪৮,০০১

৭৯.২০%

৫৬,০৪৬

২২.৫৯%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

৯ম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৩

২০

৮০

৩১৪,৮৮৭

২৪২,৪৫১

৭৬.৯৯%

৭৫,৮৯৮

৩১.৩০%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

১০ম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪

২০

৮০

৪৪১,৯৭৯

৩৫৬,৯৬২

৮০.৭৬%

১১৩,২৯৭

৩১.৭৪%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

১১িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা, ২০১৪

২০

৮২

৪৪১,০৭৭

৩৫৭,৪৭২

৮১.০৪%

৫১,৪০৫

১৪.৩৮%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

১২িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা,২০১৫
(র্প্রর্লর্মনার্র)
১২িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৫ (র্লর্িি)

২০

৪

৫৩২,৫২২

৪৮০,৬৭০

৯০.২৬%

৭৫,৯৮৯

১৫.৮১%

প্রবোজয নয়

৭

৮২

৬৯,৪৮৫

৬০,৮২৯

৮৭.৬১%

৪৭,০৩৯

৭৭.৩৩%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

১৩িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬
(র্প্রর্লর্মনার্র)
১৩িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (র্লর্িি)

২০

৪

৬০২,০৩৩

৫২৭,৭৫৭

৮৭.৬৬%

১৪৭,২৬২

২৭.৯০%

প্রবোজয নয়

৮

৭৭

১৪৭,২৬২

১২৭,৬৬৪

৮৬.৬৯%

১৮,৯৭৩

১৪.৮৩%

প্রবোজয নয়

১৩িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৬ (বমৌর্িক)

-

৭৭

১৮,৯৭৩

১৮,০০৯

৯৪.৯২%

১৭,২৫৪

৯৫.৮১%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

১৪িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭
(র্প্রর্লর্মনার্র)
১৪িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (র্লর্িি)

২০

৪

৯২৩,৫৫৪

৮০৬,৬৫০

৮৭.৩৪%

২০৯,৮৭৫

২৬.০২%

প্রবোজয নয়

৮

৮১

২০৯,৮৭৫

১৬৬,৩২১

৭৯.২৫%

১৯,৮৬৩

১১.৯৪%

প্রবোজয নয়

১৪িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৭ (বমৌর্িক)

-

৮১

১৯,৮৬৩

১৮,৭০৯

৯৪.১৯%

১৮,৩১২

৯৭.৮৮%

বজলা র্িক্ষা অর্ফ্স

১৫িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮
(র্প্রর্লর্মনার্র)
১৫িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (র্লর্িি)

২০

৪

৮৭৬,০৩৩

৭৪০,৪১৬

৮৪.৫২%

১৫২,০০০

২০.৫২%

প্রবোজয নয়

৮

৮২

১৫২,০০০

১২১,৬৬০

৮০%

১৩,৩৪৫

১০.৯৬%

প্রবোজয নয়

১৫িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৮ (বমৌর্িক)

-

৮২

১৩,৩৪৫

১৬িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯
(র্প্রর্লর্মনার্র)
১৬িম র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা-২০১৯ (র্লর্িি)

২৪

৪

১,১৭৬,১৯৬

৯৫৯,৭২৭

৮১.৫৯%

২২৮,৭০০

২৩.৮৩%

প্রবোজয নয়

৮

১০৩

২২৮,৭০০

১৫৪,৭৭২

পরীক্ষা

বকে
সংখ্যা

র্বষয়

বমাট
আববদনকারী

বমাট
অংিগ্রহণকারী

অংিগ্রহবণর
হার

১ম পরীক্ষা নবিম্বর, ২০০৫

৬

২৩

৭৬,১৮৫

৫৯,০০০

২য় পরীক্ষা বসবেম্বর, ২০০৬

৬

১১২

১৩১,৭৫৯

৩য় পরীক্ষা বসবেম্বর, ২০০৭

২৪

১১৯

৪র্ ি পরীক্ষা র্ডবসম্বর, ২০০৮

২০

৫ম পরীক্ষা র্ডবসম্বর, ২০০৯

প্রবোজয নয়

সনদ োিাই, ডুর্িবকট সনদ
এবং সনদ সংবিাধবনর সংখ্যা

৫০০০

৪৫০৭

৪৫০০
৪০০০
৩৫০০
৩০০০
সংখ্যা

২৫০০
২০০০
১৫০০
১০০০
২৭৫

৫০০

১৩৬

০
সিদ যাচাই

সংয়শাধি

ডুরিয়কট

১৫ িম ও ১৬ িম ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষায় বমাট আববদনকারী ও বমাট অংিগ্রহণকারী তুলনামূলক র্ববরণী;

১৫ িম ও ১৬ িম ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষায় বমাট আববদনকারী ও বমাট
অংিগ্রহণকারীর সংখ্যা
১৪০০০০০
১২০০০০০

১১৭৬১৯৬

১০০০০০০

৯৫৯৭২৭

৮৭৬০৩৩
৮০০০০০

৭৪০৪১৬

৬০০০০০

সংখ্যা(জি)

৪০০০০০
২০০০০০
০
১৫ তম পিীক্ষায় ১৬ তম পিীক্ষায় ১৫ তম পিীক্ষায় ১৬ তম পিীক্ষায়
মমাট
মমাট
মমাট
মমাট
আয়ব্দিকািী
আয়ব্দিকািী অংশগ্রহেকািী অংশগ্রহেকািী

র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষার বকে পর্রদিিন

অনলাইন কাে িিম স্পিীকরণ ও মিামি সংগ্রহ িীষ িক কমিিালা

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ) কর্তক
ি আবয়ার্জি র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা ও ববসরকার্র
র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন র্নবয়াগ কাে িিম সহর্জকরবণর লবক্ষয ০৮(আট)টি র্বিাগীয় িহবর সংর্িি অংিীজনবদর
(Stakeholder) সাবর্ এনটিআরর্সএ’র কাে িিম অবর্হিকরণ ও মিামি সংগ্রহ িীষ িক কমিিালা-২০১৯ এর কমিসূর্ির
অংি র্হবসবব র্বগি ২৪ জানুয়ার্র ২০১৯ িার্রি প্রর্ম ধাবপ র্সবলট বজলা প্রিাসক-এর কাে িালবয়র সবম্মলন কবক্ষ কমিিালা
অনুর্ষ্ঠি হয় এবং র্দ্বর্িয় ধাবপ র্বগি ২১ মাি ি ২০১৯ িার্রি ময়মনর্সংহ বজলা প্রিাসক-এর কাে িালবয়র সবম্মলন কবক্ষ
অনুর্ষ্ঠি হয়।

গণশুনার্নর িন্ড র্িে

র্বর্সএস (সাধারণ র্িক্ষা) কযাডার কমিকিিাবদর বুর্নয়ার্দ প্রর্িক্ষবণর অংি র্হবসবব এনটিআরর্সএ কাে িালবয়
র্দনব্যাপী কমিসূর্ি:

বটর্লটক বাংলাবদি র্লর্মবটড এর সাবর্ মির্বর্নময় সিা

এনটিআরর্সএ’র কমিকিিাবদর দববদর্িক র্িক্ষা সফ্র/প্রর্িক্ষবণর িন্ডর্িে

এনটিআরর্সএ’র কমিকিিাবদর দববদর্িক র্িক্ষা সফ্র/প্রর্িক্ষবণর িন্ডর্িে

বসবকন্ডার্র এডুবকিন বসটর ইনবিিবমন্ট বপ্রাগ্রাবমর আওিায় সাধারণ র্িক্ষা ধারার ৬০৪টি র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন
বিাবকিনাল বকাস ি িালুর লবক্ষয বিড ইন্সিাটর পবদ র্িক্ষক র্নবয়াবগর জন্য শূন্য পবদর িার্লকা ববসরকার্র
র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (NTRCA)-বক প্রদান:

র্ডর্জটাল বাংলাবদি র্দবস- ২০১৯ উদোপন:

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি ক্ষ (এনটিআরর্সএ) ১২ র্ডবসম্বর ২০১৯ িার্রবি র্ডর্জটাল বাংলাবদি র্দবস২০১৯ উদোপবনর লবক্ষয এক বণ িাঢয রযালীর আবয়াজন কবর।

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি বক্ষর ২০১৭ হবি ২০১৯ সাল পে িন্ত আবয়র র্হসাব র্ববরণী

400,000,000.00

350,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00

200,000,000.00

২০১৭ আয়
২০১৮ আয়

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

-

২০১৯ আয়

ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন ও প্রিযয়ন কর্তপি বক্ষর ২০১৭ হবি ২০১৯ সাল পে িন্ত ব্যবয়র র্হসাব র্ববরণী

60,000,000.00

50,000,000.00

40,000,000.00

30,000,000.00

২০১৭ ব্যয়
২০১৮ ব্যয়
২০১৯ ব্যয়

20,000,000.00

10,000,000.00

-

র্নবন্ধন পরীক্ষায় অংিগ্রহবনর তুলনামূলক র্ববরণী
১৪০০০০০

১২০০০০০
১১৭৬১৯৬
১০০০০০০
৯৫৯৭২৭

৯২৩৫৫৪
৮০০০০০

৮৭৬০৩৩

৮০৬৬৫০
৭৪০৪১৬

৬০০০০০

৪০০০০০

৬০২০৩৩
৫৩২৫২২
৪৮০৬৭০

৫২৭৭৫৭

২০০০০০
৪৭০৩৯

১৭২৫৪

১৮৩১২

০
১২তম রশক্ষক
রিব্ন্ধি পিীক্ষা

১৩তম রশক্ষক
রিব্ন্ধি পিীক্ষা
মমাট আয়ব্দিকািী

১৪তম রশক্ষক
রিব্ন্ধি পিীক্ষা
অংশগ্রহেকািী

১৫তম রশক্ষক
রিব্ন্ধি পিীক্ষা
রিব্ন্ধিকৃত

১৬তম রশক্ষক
রিব্ন্ধি পিীক্ষা

ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন র্িক্ষক সুপার্রিকরবণর িথ্য:

৪০০০০

৩৫০০০
৩৪৬৩৩
৩০০০০

২৫০০০

২০০০০
সুপারিশকৃত প্রার্থীি সংখ্যা
১৫০০০

১৪২০৯

১০০০০

৫০০০

০
১ম চে
২০১৬

২য় চে
২০১৮

কর্তপি বক্ষর ির্বষ্যৎ পর্রকেনা:

 এনটিআরর্সএ’র স্থায়ী অর্ফ্স স্হাপন;
 ববসরকার্র র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রিযয়ন র্বর্ধমালা, ২০০৬ (সংবিার্ধি ২০১৫) অনুোয়ী অন্তি
০১টি র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষার আবয়াজন করা;
 ৩য় র্নবয়াগ িবির মাধ্যবম ববসরকার্র র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠানসমূবহ বোগ্য ও দক্ষ র্িক্ষক সুপার্রিকরণ;
 এ কর্তপি বক্ষর কমিকিিা ও কমিিারীগবণর পদ সংরক্ষণ, স্থায়ীকরণ, শূন্য পবদর র্বপরীবি জনবল র্নবয়াগ
ও প্রবয়াজনীয় বক্ষবে নতুন পদ সৃর্ির ব্যবস্থাকরণ;
 ের্াবোগ্য মে িাদায় মুর্জব বষ ি উদোপন;
 এনটিআরর্সএ’র কাh©িবমর সাবর্ সংর্িি পবক্ষর সাবর্ মি র্বর্নময় সিা, বসর্মনার এবং গণশুনার্নর
আবয়াজন;
 প্রবয়াজন অনুসাবর র্িক্ষক র্নবন্ধন পরীক্ষার র্সবলবাস হালনাগাদকরণ;
 এনটিআরর্সএ’র কমিকিিা ও কমিিারীগবণর দক্ষিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয বদবি এবং র্ববদবি উপযুক্ত প্রর্িক্ষবণর
ব্যবস্থা গ্রহণ;
 এনটিআরর্সএ’র সাংগঠর্নক কাঠাবমা অনুবমাদন, োনবাহন ও অর্ফ্স সরজামার্দ টিওএন্ডইবি
অন্তর্ভিক্তকরণ;
 বার্ষ িক কমিসম্পাদন চুর্ক্ত সাফ্বল্যর সাবর্ সম্পাদন।

উপসংহার:

এনটিআরর্সএ প্রর্িষ্ঠার পর প্রর্মর্দবক সাংগঠর্নক ও অর্িজ্ঞিার সীমাবদ্ধিার কারবণ পরীক্ষাসমূবহর ববিীর িাগ
অংি আউটবসার্স িং পদ্ধর্িবি করা হবিা। ইবিামবধ্য আমাবদর কার্রগর্র ও বপিাগি দক্ষিার ব্যাপক উন্নি হওয়ায়
এনটিআরর্সএ র্নজস্ব জনববলর মাধ্যবম পুবরা পরীক্ষা গ্রহণ ও র্নবয়াগ িি দক্ষিার সাবর্ পর্রিালনার কবর আসবি।
আমাবদর গ্রাহকবদর সকল বসবা, এমনর্ক আববদন গ্রহণ ও ফ্লাফ্ল প্রকাি সবই কর্ম্পটারাইজড পদ্ধর্িবি স্বে
সম্পূণ ি দুনীর্িমুক্তিাবব সম্পন্ন করা হয়। ২০০৫ হবি শুরু কবর এ পে িন্ত আমাবদর বকান পরীক্ষায় প্রশ্ন ফ্াঁস বা অন্য
বকান কারবণ পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধর্িবক প্রশ্নর্বদ্ধ করা হয়র্ন। ো আমাবদর বপিাগি উৎকষ িিার প্রমাণ বহন কবর ।
এনটিআরর্সএ’র র্বরুবদ্ধ এ পে িন্ত বমাট ৩০০টি মামলা হবয়বি র্কন্তু এর প্রায় সবকয়টিই সরকার্র নীর্িমালা িযাবলজ
কবর করা হবয়বি; এনটিআরর্সএ’র বকান অর্নয়ম, স্বজনপ্রীর্ি বা দুনীর্ির কারবণ হয়র্ন। এনটিআরর্সএ িাই এিন
কালিবম পরীর্ক্ষি ও কাবজর মাধ্যবম স্বনামধন্য প্রর্িষ্ঠাবন রূপ লাি কবরবি। আমরা আমাবদর এ অজিনবক ধবর
রািবি বদ্ধপর্রকর এবং আমাবদর সকল গ্রাহকবদর বদায়া ও সহবোর্গিা প্রার্ী। সকবলর সহবোর্গিা বপবল অদূর
ির্বষ্যি এনটিআরর্সএর বদবির সব িাবপক্ষা দক্ষ ও গ্রাহক বান্ধব প্রর্িষ্ঠাবন পর্রণি হবব ববল আমরা দৃঢ়িাবব র্বশ্বাস
কর্র।

