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সব কােলর সবে  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমান িশ ােক সব ািধক  দান কেরেছন। জািতর 

িপতা বেলেছন "  সমাজ ব া গেড় তালার জ  িশ া খােত ি  িবিনেয়ােগর চাইেত উৎ  িবিনেয়াগ আর িক  হেত 
পাের না।" সাসেটইেনবল ডেভলপেম  গাল (SDG) এর ৪ ন র গাল অজেনর জ  ২০৩০ ি াে র মে  মান স ত িশ া 
িনি ত করেত হেব। মান স ত িশ া িনি ত করেত হেল যা  ও মধাবী িশ েকর মা েম পাঠদােনর িবক  নই।  
      বাংলােদেশর িশ া ব ায় বসরকাির িশ া িত ান এবং এ সকল িত ােনর িশ কগণ ণ  িমকা পালন কের 
আসেছন। বসরকাির িশ া িত ানস েহ যা  মধাবী িশ ক িনেয়াগদােনর লে  তািলকা ণয়ন, িনব ন ও ত য়েনর জ  
২০০৫ ি াে  বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  আইন ২০০৫ এর মা েম এন আরিসএ িত া করা হয়। উ  
আইেনর আওতায় বসরকাির িশ া িত ানস েহ যা  িশ ক িনব েনর লে  ২০০৬ ি াে  বসরকাির িশ ক িনব ন 
পরী া হণ ও ত য়ন িবিধমালা ২০০৬ ণয়ন করা হয়। উ  িবিধমালার আওতায় এ পয  ১৬  িনব ন পরী া হণ করা 
হেয়েছ। িনবি ত িশ কগণেক সংি  িশ া িত ােনর গভিন ং বিড অথবা ােনিজং কিম র মা েম িনেয়াগ দান করা হয়। 
বসরকাির িশ া িত ানস েহ মধাবী িশ ক িনেয়ােগর িবষয়  িনি ত করার লে  িশ া ম ণালয় থেক গত ৩০ িডেস র 

২০১৫ তািরেখ এক  পিরপ  জাির করা হয় । উ  পিরপে   পেদর িভি েত িনব ন পরী া হেণর িনেদ শনা দান করা 
হয় এবং জনবল কাঠােমা নীিতমালা অ যায়ী জনবেলর া তা অ সাের  পেদর চািহদা িনেয় মধার িভি েত এি  লেভেল 
িশ কেদর িনেয়াগ পািরশ দােনর জ  এন আরিসএ-েক িনেদ শ দান করা হয় । িশ া ম ণালেয়র ৩০.১২.২০১৫ তািরেখর 
পিরপ  অ যায়ী মধা তািলকার িভি েত ১ম ও ২য় িনেয়াগ চে  ৪৮,০০৬ জন িশ কেক িবিভ  িশ া িত ােনর এি  
লেভেলর  পেদ িনেয়ােগর জ  িনেয়াগ পািরশ দান করা হেয়েছ।  

      িজব বষ  উপলে  ২০২০ সাল থেক িবিভ  বসরকাির িশ া িত ােন এি  লেভেলর  পদস হ রেণর জ  কায ম 
হণ করা হয়। এ কায েমর আওতায় গত ১৫ ও ১৬ লাই ২০২১ তািরেখ ৩৮,২৮৩   পদ রেণর জ  মধার িভি েত 
াথ  িনব াচন করা হেয়েছ। িলশ/িনরাপ া ভিরিফেকশেনর পর এ সকল পেদ িনেয়াগ পািরশ স  করা হেব।  

      মাননীয় ধানম ীর সািব ক িনেদ শনায় ২০৪১ সােলর মে  এক  খী স , ান িভি ক বাংলােদশ গড়ার ত েয় িশ া 
ম ণালেয়র মাননীয় ম ী, উপম ী ও সিচব মেহাদেয়র ন ে  এন আরিসএ তার সািব ক দািয়   পালন কের আসেছ। 
এন আরিসএ'র সািব ক কায ম স েক গণসেচতনতা ি র লে  এবং কায মস হ সংি  সকলেক অবিহত করেণর লে  
এ বািষ ক িতেবদন কােশর উে াগ হণ করা হেয়েছ।   
      বাংলােদেশর ইিতহােস ২০২০-২০২১ অথ  বছর অত  ণ  । এ অথ  বছের জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর 
জ শত বািষ কী উপলে  িজব বষ  ও াধীনতার বণ জয় ী উদযাপন করা হে  । এই মােহ েণ বসরকাির িশ ক িনব ন 
ও ত য়ন ক পে র ২০২০-২০২১ অথ  বছেরর কায ম স িকত এ বািষ ক িতেবদন এন আরিসএ-র তা ও জবাবিদিহতা 
িনি ত করার ে  তাৎপয ণ  িমকা পালন করেব। এ বািষ ক িতেবদন কােশ য রা ত  ও পেরা ভােব সহেযািগতা ও 
পরামশ  দান কেরেছন ত েদর সকলেক আ িরক ধ বাদ ও ত তা জানাই।  
 

                                                                                           
          
 

(েমাঃ এনা ল কােদর খান) 
চয়ার ান (অিতির  সিচব) 

এন আরিসএ, ঢাকা। 
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িমক নং িবষয় া নং 
০১ এক নজের এন আরিসএ  ০৬-১৭ 
০২  সংি  পিরিচিত 

 িভশন ও িমশন 
 ত  অিধকার আইন সং া  কায ম   
 ক পে র কায াবিল 
 ক পে র অিতির  দািয়  
 িনব াহী বাড 
 চয়ার ান িহেসেব যারা দািয়  পালন কেরেছন 
 উে       
 ািত ািনক কাঠােমা ও জনবল 
 অ িবভাগ স হ  

 

 ২০২০-২০২১ স ািদত ণ কায াবিল  ১৮-২০ 
০৩ B‡bv‡fkb msµvšÍ Kvh©µg ২১-২২ 
০৪ gywRe el© I ¯v̂axbZvi myeY©RqšÍx D`hvcb ২৩-২৪ 
০৫ এক নজের বােজট ২৫-২৮ 
০৬ লখ িচে র মা েম িশ ক িনেয়াগ সং া  ত  িচ  ২৯-৩১ 
০৭ িনব ন পরী ার ফলাফল ৩২ 
০৮ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ে  িবিনম ােণ এন আরিসএ’র অবদান ৩৩ 
০৯ বািষ ক কম স াদন ি  (২০২১-২০২২) ৩৪-৪৫ 
১০ ভিব ৎ পিরক না ৪৬ 
১১ P¨v‡jÄ  ৪৬ 
১২ উপসংহার ৪৬ 

 
      

   

  



 
 

 
 

কেরানা িনেয় ধানম ীর ৩১ দফা িনেদ শনা 
দেশ চলমান কেরানা ভাইরাস পিরি িত মাকােবলায় মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ক ক িবগত ০২ এি ল, ২০২০ হ িতবার দেশর 

জনগেণর জ  ৩১ দফা িনেদ শনা দান করা হেয়েছ।   
  

ধানম ীর ৩১ দফা িনেদ শনা েলা হল- 
  
১)  কেরানা ভাইরাস স েক িচিকৎসা ব া হণ করেত হেব। এ ভাইরাস স িকত সেচতনতা কায ম বা বায়ন করেত হেব। 
২)  েকা িরর দরকার নই, কেরানা ভাইরােসর উপসগ দখা িদেল ডা ােরর শরণাপ  হান। 
৩)  িপিপই সাধারণভােব সকেলর পরার দরকার নই। িচিকৎসা সংি  সকেলর জ  িপিপই িনি ত করেত হেব। এই রাগ িচিকৎসায় 

ব ত িপিপই, মা সহ সকল িচিকৎসা সর াম জীবা  রাখা এবং বজ  অপসারেণর ে  িবেশষ সাবধানতা অবল ন করেত 
হেব। 

৪)  কািভড-১৯ রােগর িচিকৎসায় িনেয়ািজত সকল িচিকৎসক, নাস, াব টকিনিশয়ান, পির তাকম , এ া ুেল  চালকসহ সংি  
সকেলর া  র ায় িবেশষ অ ািধকার দান করেত হেব। 

৫)  যারা হাম কায়াের াইেন বা আইেসােলশেন আেছন, তােদর িত মানিবক আচরণ করেত হেব। 
৬)  িনয়িমত হাত ধায়া, মা  বহার ও সামািজক র  বজায় রাখাসহ এে ে  া িবিধ মেন চলেবন। 
৭)  নদীেবি ত জলাস েহ নৗ-এ ুেলে র ব া করেত হেব। 
৮)  অ া  রােগ আ া েদর যথাযথ া  পরী া এবং িচিকৎসােসবা অ াহত রাখেত হেব। 
৯)  পির তা িনি ত করা। সারােদেশর সকল িস  কেপ ােরশন, পৗরসভা ও উপেজলা পিরষদেক পির ার-পির  কায ম আরও 

জারদার করেত হেব। 
১০)  আইন- লা িবষেয় ি  িদেত হেব। জাতীয় এ েয ােগ া েসবা িবভাগ, শাসন, আইন- লা র াকারী বািহনী, সশ  বািহনী 

িবভাগসহ সকল সরকাির কম কতাগণ যথাযথ ও ু সম েয়র মা েম কাজ কের যাে ন- এ ধারা অ াহত রাখেত হেব। 
১১)  াণ কােজ কান ধরেনর ন িত সহ  করা হেব না। 
১২)  িদনম র, িমক, ষক যন অ  না থােক। তােদর সাহা  করেত হেব। খেট খাওয়া দির  জনেগা ীর জ  অিতির  তািলকা 

তির করেত হেব। 
১৩)  সা াল সফ েনট কায ম অ াহত থাকেব। 
১৪)  অথ ৈনিতক কম কা  যন িবর না হয়, স িবষেয় যথাযথ নজর িদেত হেব। 
১৫)  খা  উৎপাদন ব া চা  রাখেত হেব, অিধক কার ফসল উৎপাদন করেত হেব। খা  িনরাপ ার জ  যা যা করা দরকার করেত 

হেব। কান জিম যন পিতত না থােক। 
১৬)  সরবরাহ ব া বজায় রাখেত হেব। যােত বাজার চা  থােক। 
১৭)  সাধারণ কায ম অ াহত থাকেব।  িনয় েণ রাখেত হেব। 
১৮)  জন ােথ বাংলা নববেষ র সকল অ ান ব  রাখেত হেব যােত জনসমাগম না হয়। ঘের বেস িডিজটাল প িতেত নববষ উদযাপন 

করেত হেব। 
১৯)  ানীয় জন িতিনিধগণ, রাজৈনিতক ন , সমােজর সকল েরর জনগণেক একেযােগ কাজ করার আ ান জানাি । শাসন 

সকলেক িনেয় কাজ করেব। 
২০)  সরকােরর পাশাপািশ সমােজর িব শালী ি  ও িত ানস হ জলা শাসক ও উপেজলা িনব াহী অিফসােরর সে  সম য় কের 

াণ ও া েসবা কায ম পিরচালনা করেবন। 
২১)  জন িতিনিধ ও উপেজলা শাসন ওয়াড িভি ক তািলকা ণয়ন কের ঃ েদর মে  খাবার িবতরণ করেবন। 
২২)  সমােজর সবেচেয় িপিছেয় পড়া জনেগা ী যমন: িষ িমক, িদনম র, ির া/ভ ান চালক, পিরবহন িমক, িভ ক, িতব ী, 

পথিশ , ামী পিরত া/িবধবা নারী এবং িহজড়া স দােয়র িত িবেশষ নজর রাখাসহ াণ সহায়তা দান িনি ত করেত হেব। 
২৩)  বীণ নাগিরক ও িশ েদর েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 
২৪)  েয াগ িবষয়ক ায়ী আেদশাবলী (এসওিড) যথাযথভােব িতপালেনর জ  সকল সরকাির কম চারী ও ােসবী সংগঠেনর িত 

আ ান জানাি । 
২৫)  িনত  েয়াজনীয় ে র উৎপাদন, সরবরাহ ও িনয়িমত বাজারজাতকরণ ি য়া মিনটিরংেয়র জ  েয়াজনীয় ব া হণ করেবন। 
২৬)  আতি ত হেয় অিতির  প  য় করেবন না। খা শ সহ েয়াজনীয় সকল পে র পয া  ম দ রেয়েছ। 
২৭)  ষকগণ িনয়িমত চাষাবাদ চািলেয় যােবন। এে ে  সরকাির েণাদনা অ াহত থাকেব। 
২৮)  সকল িশ  মািলক, বসায়ী ও ি  পয ােয় িনজ িনজ িশ  ও বসা িত ান এবং বািড়-ঘর পির ার রাখেবন। 
২৯)  িশ  মািলকগণ িমকেদর সে  আলাপ-আেলাচনার মা েম িনেজেদর া  র া িনি ত কের উৎপাদন অ াহত রাখেবন। 
৩০)  গণমা ম কম রা জনসেচতনতা ি েত যথাযথ িমকা পালন কের চেলেছন। এে ে  িবিভ  ধরেনর জব ও অসত  ত  যােত 

িব াি  ছড়ােত না পাের, সিদেক সজাগ ি  রাখেত হেব। 
৩১)  জব রটােনা ব  করেত হেব। িডিজটাল াটফেম নানা জব রটােনা হে । জেব কান িদেবন না এবং জেব িবচিলত হেবন না। 
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GbwUAviwmGÕi mswÿß cwiwPwZ I Ae ’̄vb 

wkÿvi mvwe©K gvb Dbœq‡bi Rb¨ †emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡n †hvM¨ I `ÿ wkÿK wb‡qvM`v‡bi 

j‡ÿ¨ ‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ©„cÿ AvBb, 2005 Gi 3 aviv e‡j G KZ„©cÿ 

cÖwZôv Kiv nq| †emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ„©cÿ ms‡ÿ‡c GbwUAviwmG bv‡g 

cwiwPZ| Bs‡iwR‡Z G cÖwZôv‡bi bvg Non-Government Teachers’ Registration & 
Certification Authority (NTRCA)| 

GbwUAviwmG mviv ‡`‡ki †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb mg~‡ni k~b¨c` mg~‡n wkÿK wb‡qv‡Mi j‡ÿ¨ 

†hvM¨ I †gavex wkÿK‡`i ZvwjKv cÖYqb, wbeÜb I cÖZ¨qb Ges wb‡qv‡Mi mycvwik cÖ̀ vb K‡i| 

m¤úbœ A‡Uv‡gkb c×wZ‡Z AbjvB‡b cÖv_©x‡`i Av‡e`b MÖnY K‡i wbeÜb I cÖZ¨qb Ges wb‡qvM 

mycvwi‡ki Kvh©µgwU cwiPvjbv Kiv nq|  

AvBb Abyhvqx GwU GKwU mswewae× KZ…©cÿ Ges G KZ©„c‡ÿi cÖavb Kvh©vjq _vK‡e XvKv| 

eZ©gv‡b G KZ„©c‡ÿi Kvh©vjqwU XvKv ’̄ igbv _vbvi B¯‹vUb Mv‡W©b †iv‡Wi †iW wµ‡m›U †evivK 

UvIqv‡i Aew ’̄Z|  
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wfkb : 

‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvb mg~‡n †hvM¨ I `ÿ wkÿK wb‡qv‡Mi j‡ÿ¨ †`ke¨vcx cÖwZ‡hvwMZv g~jK wkÿK 

wbeÜb cixÿv MÖn‡Yi gva¨‡g †gavwfwËK wkÿK evQvB wbwðZ KiY| 

 

wgkb :  

‡`ke¨vcx ¯̂”Q, ỳbx©wZgy³ I Kw¤úDUvivBRW c×wZ‡Z cÖwZ‡hvwMZvg~jK wkÿK wbeÜb cixÿv MÖnY, 

wbeÜb cixÿvq DËx©Y cÖv_x©‡`i cÖZ¨qbcÎ cÖ̀ vb, wkÿK wbeÜb cixÿv MÖnY ‡k‡l mw¤§wjZ RvZxq †gav 

ZvwjKv nvjbvMv` KiY Ges I‡qemvB‡U cÖKvk, wkÿK wb‡qv‡Mi j‡ÿ¨ †`‡ki †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb 

n‡Z AbjvB‡b B-wiKzBwRkb MÖnY Ges cÖvß k~b¨c‡`i wecix‡Z AbjvB‡b Av‡e`bcÎ MÖnY K‡i wbeÜb 

mb`avix cÖv_x©‡`i ga¨ n‡Z Gw›Uª †j‡f‡j †gaviwfwË‡Z Kw¤úDUvivBRW c×wZ‡Z †miv cÖv_x©‡K 

k~b¨c‡`i wecix‡Z wbe©vPb K‡i †hvM¨ I †gavex wkÿK Øviv †`‡ki mvwe©K wkÿv e¨e ’̄vi Dbœqb mvab| 

 
ত  অিধকার আইন সং া  কায ম   

তে র অবাধ বাহ এবং স ক তে  সাব জনীন েবশািধকার িনি তকরেণ ত  অিধকার সেচতনতা একা  
ণ। গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােন িচ া, িবেবক ও বাক- াধীনতা নাগিরকগেণর অ তম নাগিরক 

অিধকার িহসােব ী ত এবং ত  াি র অিধকার িচ া, িবেবক ও বাক- াধীনতার এক  অিবে  অংশ। 
ত  অিধকার আইন ২০০৯ িনি ত করার লে  এন আরিসএ-র হালনাগাদ ত ািদ িনয়িমত ওেয়বসাইেট 

কাশ করা হে । এছাড়া ি  ও িত ােনর চািহদার ি েত এন আরিসএ-র ত ািদ দান করা হে । 

২০২০-২০২১ অথ বছের ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৮ ধারা অ যায়ী মাট ১৫  আেবদন পাওয়া যায়। 
ত ে  ০৭  আেবদন ণ া  থাকায় তােদরেক ত  সরবরাহ করা হয়। অপরিদেক অবিশ  ০৮  আেবদেন 
িফস না থাকায় এবং অ ণ া  হওয়ায় তােদরেক ত  দয়া স ব হয়িন। িক  িবষয়  তােদরেক জািনেয় দয়া 
হেয়েছ। স িহেসেব গত অথ বছের ত  অিধকার সং া  সম  আেবদন িন ি  করা হেয়েছ।  
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KZ©„c‡ÿi Kvh©vewj                  

 ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni wkÿK Pvwn`v wbi~cY; 

 wkÿKZv †ckvq wb‡qvM cÖ̀ v‡bi †hvM¨Zv wba©viY; 

 RvZxqfv‡e wkÿKgvb wba©viY, †hvM¨Zv wbi~cY Ges GZ`m¤Ü̂xq cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY; 

 ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK wbe©vP‡bi myweav‡_© wewa Øviv wba©vwiZ c×wZ‡Z cixÿvi 

gva¨‡g DËxY© cÖv_x©‡`i ZvwjKv cÖYqb, wbeÜb I cÖZ¨qb cÖ̀ vb; 

 wkÿK‡`i ZvwjKv cÖYqb, wbeÜb I cÖZ¨qbcÎ cÖ̀ v‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cixÿv I wØ-bKj mb` 

cÖ̀ vb Ges wewfbœ Lv‡Z wd Av`vq; 

 wkÿKZv †ckvi Dbœqb Ges ¸YMZgvb e„w×i Rb¨ miKvi‡K civgk© cÖ̀ vb; 

 AvšÍR©vwZK ch©v‡qi wkÿv cÖwZôvb n‡Z cÖvß wkÿvMZ †hvM¨Zvi gvb hvPvB I wkÿvMZ †ckvq 

AšÍfz©w³; 

 GB AvBb ejer nevi c~‡e© wb‡qvMcÖvß Gg.wc. I fz³ †emiKvwi wkÿK‡`i ch©vqµ‡g GKwU 

wbw`©ó mgqmxgvi g‡a¨ cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g gvb Dbœq‡bi e¨e¯’v wbwðZKiY; 

 Dch©y³ Kvh©vewj Ges GB AvB‡bi Aaxb Ab¨vb¨ weav‡bi D‡Ïk¨ c~iYK‡í cÖ‡qvRbxq I 

Avbylw½K Kvh©vewj m¤úv`b Kiv; 

 wewa ev cÖweavb Øviv wba©vwiZ `vwqZ¡ cvjb, Ges 

 miKvi KZ©„K cÖ̀ Ë Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb| 

KZ©„c‡ÿi AwZwi³ `vwqZ¡ 

 wkÿv gš¿Yvj‡qi 30/12/2015 Zvwi‡Li 37.00.0000.071.08. 008.05 (Ask)-1081 

msL¨K cwicÎ Gi gva¨‡g G KZ©„cÿ‡K †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi k~b¨c‡` †gavi wfwË‡Z 

Gw›Uª †j‡f‡j wkÿK wb‡qv‡Mi Rb¨ cÖv_x© mycvwik cÖ̀ v‡bi `vwqZ¡ ‡`qv nq| 

 GbwUAviwmG KZ©„K M„nxZ †emiKvwi wkÿK wbeÜb cixÿvq G ch©šÍ DËxY© 6,34,127 Rb 

wbeÜb mb`avix‡`i mw¤§wjZ RvZxq †gav ZvwjKv cÖYqb K‡i I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 

mw¤§wjZ RvZxq †gav ZvwjKvi wfwË‡Z k~b¨ c` c~i‡Yi mycvwikKiY Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 

 

GbwUAviwmGi Awa‡ÿÎ 

 ‡emiKvwi wb¤œgva¨wgK we`¨vjq; 

 gva¨wgK we`¨vjq; 

 gva¨wgK mshy³ D”P gva¨wgK we`¨vjq; 

 D”P gva¨wgK, œ̄vZK I ¯œvZ‡KvËi ch©v‡qi wkÿv cÖwZôvb; 

 D”P gva¨wgK, œ̄vZK I ¯œvZ‡KvËi mgch©v‡qi KvwiMwi wkÿv cÖwZôvb; 

 ‡fv‡Kkbvj wkÿv cÖwZôvb;  

 ‡UKwbK¨vj I weR‡bm g¨v‡bR‡g›U †Kvm© cwiPvjbvKvix cÖwZôvb; 

 `vwLj, Avwjg, dvwRj I Kvwgj gv &̀&ivmvmg~n Ges 

 mg‡q mg‡q miKvi KZ…©K wb‡`©wkZ অ া  িশ া cÖwZôvb KZ…©c‡ÿi Awa‡ÿÎfz³ 
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wbev©nx †evW© 

‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ©„cÿ AvBb, 2005 Gi 6 avivq wbe©vnx †evW© MV‡bi weavb 

ewY©Z i‡q‡Q| weavb Abymv‡i 8 (AvU) Rb c`vwaKvi m`m¨ Ges 4 (Pvi) Rb g‡bvbxZ m`‡m¨i mgš̂‡q 

12 (evi) m`‡m¨i wbe©vnx †evW© MV‡bi weavb wea„Z i‡q‡Q| hv wb¤œiƒc: 

 

K.  †Pqvig¨vb, GbwUAviwmG (c`vwaKvie‡j)    - †Pqvig¨vb 

L.  m`m¨ (cÖkvmb I A_©), GbwUAviwmG, (c`vwaKvie‡j)  - m`m¨ 

M.  m`m¨ (cixÿv g~j¨vqb I cÖZ¨qb), GbwUAviwmG, (c`vwaKvie‡j)- m`m¨ 

N.  m`m¨ (wkÿvZË¡ I wkÿvgvb), GbwUAviwmG, (c`vwaKvie‡j) - m`m¨ 

O.  gnvcwiPvjK, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi (c`vwaKvie‡j) - m`m¨ 

P.  gnvcwiPvjK, KvwiMwi wkÿv Awa`ßi (c`vwaKvie‡j)  - m`m¨ 

Q.  gnvcwiPvjK, gv`ivmv wkÿv Awa`ßi (c`vwaKvie‡j)  - m`m¨ 

R.  †Pqvig¨vb, evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© (c`vwaKvie‡j)  - m`m¨ 

S.  wkÿv gš¿Yvj‡qi cÖwZwbwa (Dc-mwPe c‡`i bx‡P bq)  - m`m¨ 

T.  A_© wefv‡Mi cÖwZwbwa (Dc-mwPe c‡`i bx‡P bq)   - m`m¨ 

U.  XvKv wek¦we`¨vj‡qi wkÿv I M‡elYv Bbw÷wUD‡Ui GKRb   - m`m¨ 

Aa¨vcK (fvBm P¨v‡Ýji KZ…©K g‡bvbxZ) 

V.  RvZxq wek¦we`¨vj‡qi Awafz³ cÖwZôv‡bi GKRb Aa¨vcK   - m`m¨ 

(fvBm P¨v‡Ýji KZ…©K g‡bvbxZ)        
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‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ©©„cÿ (NTRCA) Gi †Pqvig¨vb wn‡m‡e hviv 

`vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb 

 

µwgK bs bvg c`gh©v`v 

Kvh©Kvj 

nB‡Z ch©šÍ 

1  gy. Avmvnveyi ingvb AwZwi³ mwPe 20-03-2005 31-12-2005 

2  ‡gvt Avãyj gwZb †PŠayix AwZwi³ mwPe 24-01-2006 17-03-2007 

3  G.‡K.Gg.Ave`yj AvDqvj gRyg`vi AwZwi³ mwPe 21-03-2007 30-05-2007 

4  KvRx AvLZvi DwÏb Avn‡g`  hyM¥mwPe 31-05-2007 31-05-2009 

5  Kexi DÏxb Avn‡g` hyM¥mwPe 1-06-2009 05-08-2010 

6  ggZvR Avn‡g`. GbwWwm hyM¥mwPe 05-08-2010 11-07-2012 

7  Avkxl Kzgvi miKvi AwZwi³ mwPe 11-07-2012 26-05-2015 

8  G. Gg. Gg. AvRnvi AwZwi³ mwPe 26-05-2015 30-09-2018 

9  bvwmi DwÏb Avn‡g` (fvicÖvß) hyM¥mwPe 01-10-2018 08-10-2018 

10  W. †gvt gvnvgy`-Dj-nK  

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

AwZwi³ mwPe 09-10-2018 02-11-2018 

11  bvwmi DwÏb Avn‡g` (fvicÖvß) hyM¥mwPe 03-11-2018 13-11-2018 

12  Gm Gg AvkdvK û‡mb AwZwi³ mwPe 14-11-2018 18-02-2020 

13  gyt Avt AvDqvj nvIjv`vi 

(fvicÖvß) 

AwZwi³ mwPe 18-02-2020 26-07-2020 

14  ‡gvt AvKivg †nv‡mb AwZwi³ mwPe 26-07-2020 17-12-2020 

15  gyt Avt AvDqvj nvIjv`vi 

(fvicÖvß) 

AwZwi³ mwPe 18-12-2020 28-12-2020 

16  ‡gvt Avkivd DwÏb AwZwi³ mwPe 29-12-2020 24-05-2021 

17  G we Gg kIKZ BKevj kvnxb 

(fvicÖvß) 

hyM¥mwPe 25-05-2021 30-05-2021 

18  ‡gvt Gbvgyj Kv‡`i Lvb AwZwi³ mwPe 31-05-2021 eZ©gvb 
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D‡Ïk¨ 

 wkÿvi mvwe©K gvb Dbœq‡bi Rb¨ †emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡n †hvM¨ I `ÿ wkÿK wb‡qvM 

cÖ̀ vb; 

 wewa Øviv wba©vwiZ cÖwZ‡hvwMZvg~jK wbeÜb cixÿv Abyôvb Ges DËxY© cÖv_x©‡`i wbeÜb I cÖZ¨qb 

mb` cÖ̀ vb; 

 mw¤§wjZ RvZxq †gav ZvwjKvi wfwË‡Z wbewÜZ I cÖZ¨qbK…Z wkÿK-cÖv_x©M‡Yi ZvwjKv/cyj 

cÖYqb I msiÿiY; 

 ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡n wkÿK c‡` wb‡qv‡Mi Rb¨ †gavi wfwË‡Z mycvwikKiY; 

 GbwUAviwmG AvBb ejer nIqvi c~‡e© wb‡qvMcÖvß GgwcIfz³ †emiKvwi wkÿK‡`i ch©vqµ‡g 

wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Zvu‡`i gvb Dbœqb I wbeÜb cÖ̀ vb; 

 wkÿK gvb Dbœq‡bi gva¨‡g wkÿK‡`i `ÿZv e„w×; 

 ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡n gvbm¤úbœ I †hvM¨ wkÿK wb‡qv‡Mi j‡ÿ¨ h‡_vchy³ wkÿKgvb 

(Teachers’ Standard) wba©viY; Ges 

 ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b gvbm¤úbœ wkÿK wb‡qv‡Mi D‡Ï‡k¨ †gavi wfwË‡Z mycvwik cÖ̀ v‡bi 

gva¨‡g wkÿvi ¸YMZ gv‡bi mvwe©K DrKl© mva‡b Kvh©Ki f~wgKv ivLv|  
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Rbej : 

wkÿv gš¿Yvj‡qi 29/01/2007 Zvwi‡Li wkg/kvt/10/14(†ewkwbK Rbej) 09/2005/79 bs cÎ g~‡j 

GbwUAviwmGÔi Rb¨ A¯’vqxfv‡e 83 wU c` m„R‡bi m¤§wZ cÖ̀ vb Kiv nq| cieZ©x‡Z wk¶v gš¿Yvj‡qi 

18 Rvbyqvwi 2015 Zvwi‡Li 37.00.0000.071.14.009.05(Ask)-53 msL¨K ¯§viKg~‡j 

GbwUAviwmGÕi 83wU c‡`i g‡a¨ 65wU c` gÄyi Kiv nq| বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  
(কম কতা ও কম চারী) চা রী িবধানমালা ২০০৯ এর আওতায় িনেয়াগ া  ৬৫  পদ এবং জন শাসন/িশ া 
ম ণালয় হেত অ েমািদত ষেণ িনেয়াগেযা  ০৪  পদসহ (েচয়ার ান, ০৩ জন সদ ) ৬৯  পদ রেয়েছ।   

 

cÖwZôvjMœ n‡Z G cÖwZôvb 3wU Abywefv‡Mi gva¨‡g Zvi Awc©Z `vwqZ¡ m¤úv`b K‡i P‡j‡Q| 

cÖkvmb I A_© AbywefvM, wkÿvZË¡ I wkÿvgvb AbywefvM Ges cixÿv g~j¨vqb I cÖZ¨qb AbywefvM 

wk‡ivbv‡g wZbwU Abywefv‡Mi gva¨‡g cÖwZôvbwU KvR K‡i _v‡K| cÖwZwU AbywefvM GKRb m`m¨, GKRb 

cwiPvjK/mwPe,`yB ev Z‡ZvwaK DccwiPvjK Ges GKvwaK mnKvix cwiPvj‡Ki mgš̂‡q cwiPvwjZ nq| 

G cÖwZôvbwU‡Z Kg©iZ †Pqvig¨vb, m`m¨ Ges cwiPvj‡Ki c`¸‡jv †cÖl‡Y wewmGm cÖkvmb K¨vWvi m`m¨ 

Ges DccwiPvjK I mnKvix cwiPvj‡Ki AwaKvsk c‡` wewmGm mvaviY wkÿv K¨vWv‡ii Kg©KZ©viv 

`vwqZ¡ cvjb K‡i Avm‡Qb| mnKvix cwiPvjK (wnmve I wbixÿv) c`wU‡Z †cÖl‡Y wnmve I wbixÿv 

wefv‡Mi GKRb Kg©KZ©v KvR K‡i _v‡Kb| 4 Rb mnKvix cwiPvjKmn Ab¨vb¨ Kg©KZ©v I Kg©Pvixiv G 

cÖwZôv‡bi ’̄vqx Rbe‡ji AšÍfy©³| ’̄vqx Rbe‡ji wb‡qvM, c‡`vbœwZ, e`wj, QzwU, ¯’vqxKiY, k„•Ljv I 

AvPiY, Aemi MÖnY, PvKzwi Aemvb I Ae¨vnwZ BZ¨vw` †emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ…©cÿ 

(Kg©KZ©v I Kg©Pvix) PvKzwi cÖweavbgvjv, 2009 Øviv wbqwš¿Z nq| 

 

 

 

  



 
 

13 

 

cÖvwZôvwbK KvVv‡gv I eZ©gvb Rbej 

c‡`i bvg c‡`i weeiY eZ©gvb Rbej 

‡Pqvig¨vb 

miKv‡ii GKRb AwZwi³ mwPe/ 

hyM¥mwPe c`ch©v`vm¤úbœ GKRb Kg©KZ©v/ 

wek¦we`¨vjq ev miKvwi K‡j‡Ri GKRb 

cÖw_Zhkv Ges cÖexY Aa¨vcK  (†cÖl‡Y) 

AwZwi³ mwPe 01 (GK) Rb 

†cÖl‡Y 

m`m¨ (cÖkvmb I A_©) miKv‡ii GKRb hyM¥mwPe (†cÖl‡Y) hyM¥mwPe 01 (GK) Rb †cÖl‡Y 

m`m¨ (cixÿv g~j¨vqb I cÖZ¨qb) miKv‡ii GKRb hyM¥mwPe (†cÖl‡Y) hyM¥mwPe  01 (GK) Rb †cÖl‡Y 

m`m¨ (wkÿvZË¡ I wkÿvgvb) miKv‡ii GKRb hyM¥mwPe (†cÖl‡Y) hyM¥mwPe  01 (GK) Rb †cÖl‡Y 

mwPe 

mivmwi wb‡qvM/miKv‡ii DcmwPe 

c`gh©v`vi GKRb Kg©KZ©v  (†cÖl‡Y) 

DcmwPe  01 (GK) Rb †cÖl‡Y 

cwiPvjK 

c‡`vbœwZi gva¨‡g/miKv‡ii DcmwPe 

c`gh©v`vi GKRb Kg©KZ©v (‡cÖl‡Y) 

DcmwPe 02 ( ỳB) Rb †cÖl‡Y 

wm‡÷g Gbvwj÷ 01 (GK) Rb (mivmwi wb‡qvM) k~b¨ 

DccwiPvjK 

mn‡hvMx Aa¨vcK c`gh©v`vm¤úbœ 

Kg©KZ©v 02 ( ỳB) Rb  (‡cÖl‡Y), 

mnKvix cwiPvjK †_‡K c‡`vbœwZi 

gva¨‡g 02 ( ỳB) Rb 

01 (GK) Rb Aa¨vcK, 03 

(wZb) Rb mn‡hvMx Aa¨vcKmn 

†gvU 04 (Pvi) Rb †cÖl‡Y 

mnKvix cwiPvjK 09 (bq) Rb (mivmwi wb‡qvM) 

07 (mvZ) Rb, mnKvix Aa¨vcK 

02 (`yB) Rb Ges AwWU GÛ 

A¨vKvD›Um wefv‡Mi Kg©KZ©v 01 

(GK) Rb †gvU 03 (wZb) Rb 

†cÖl‡Y, mivmwi wb‡qvM 04 (Pvi) 

Rb| GKwU c` msiwÿZ Ges 

GKwU c` k~b¨| 

mnKvix †cÖvMÖvgvi 01 (GK) Rb (mivmwi wb‡qvM) k~b¨ 

wc.G c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 04 (Pvi) Rb 04 (Pvi) Rb 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi mivmwi wb‡qvM 03 (wZb) Rb 02 (`yB) Rb 

WvUv Gw›Uª Acv‡iUi mivmwi wb‡qvM 08 (AvU) Rb 05 (cvuP) Rb 

wnmveiÿK c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb  

AwWUi c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb 

K¨vwkqvi mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb 

Awdm mycvwi‡›Ub‡W›U c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb 

Awdm mnvKvix Kvg-

Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

mivmwi wb‡qvM 13 (‡Zi) Rb 08 (AvU) Rb 

‡÷vi wKcvi c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb 

cÖKvkbv mnKvix c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb 

B‡jKwUªwkqvb mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb k~b¨ 

d‡UvKwc †gwkb Acv‡iUi c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb 

wiwmckwb÷ mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb 01 (GK) Rb 

jvB‡eªwi mnKvix mivmwi wb‡qvM 01 (GK) Rb k~b¨ 
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c‡`i bvg c‡`i weeiY eZ©gvb Rbej 

WªvBfvi mivmwi wb‡qvM 05 (cvuP) Rb 04 (Pvi) Rb 

‡WmcvP ivBWvi c‡`vbœwZ/mivmwi wb‡qvM 02 ( ỳB) Rb 02 (`yB) Rb 

Awdm mnvqK mivmwi wb‡qvM 14  (†PŠÏ) Rb 07 (mvZ) Rb 

wbivcËv cÖnix Pzw³wfwËK wb‡qvM 03 (wZb) 02 (`yB) Rb 

gvjx Pzw³wfwËK wb‡qvM 01 (GK) 01 (GK) Rb 

cwi”QbœZv Kgx© Pzw³wfwËK wb‡qvM 02 ( ỳB) Rb 02 (`yB) Rb 

‡gvU Rbej 6৫ (mvZvwk) Rb 

wb‡qvwRZ Rbej 61 (GKlwÆ) 

Rb (এছাড়াও 03 (wZb) Rb 

mnKvix cwiPvjK ch©v‡q Kg©KZ©v 

mshy³ wn‡m‡e Kg©iZ Av‡Qb| 

MvwoPvjK wn‡m‡e 04 (Pvi) Rb 

ˆ`wbK nvwRivwfwËK কম রত 

Av‡Qb)| 
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cÖkvmb I A_© Abywefv‡Mi Z_¨: 

 

Kg©iZ Kg©KZ©v : 

m`m¨ 01 Rb 

mwPe 01 Rb 

Dc-cwiPvjK 02 Rb  

mnKvix cwiPvjK 05 Rb 

mnKvix †cÖvMÖvgvi 01 Rb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cÖkvmb I A_© Abywefv‡Mi KvR: 

 cÖkvmwbK I Avw_©K `vwqZ¡; 

 KZ…©c‡ÿi Pvwn`v Abyhvqx wcwcAvi 2008 Abymv‡i µq msµvšÍ welq; 

 Kg©KZ©v- Kg©Pvwi‡`i ms¯’vcb msµvšÍ hveZxq Kvh©vewj m¤úv`b; 

 GbwUAviwmGÕi Kg©KZ©v I Kg©Pvwi‡`i Skill Development-Gi j‡ÿ¨ cÖwkÿY e¨e¯’vcbv; 

 mwPevjq wb‡`©kgvjv 2014 Abyhvqx bw_ e¨e¯’vcbv; 

 KZ…©cÿ KZ…©K Av‡ivwcZ `vwqZ¡ cvjb; 

 wbe©vnx †evW© mfv, mgš̂q mfv I Ab¨vb¨ mfv m¤úwK©Z `vwqZ¡ cvjb; 

 wewfbœ w`em D`hvcb| 

  

cÖkvmb I A_© Abywefv‡Mi Z_¨ 
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wkÿvZË¡ I wkÿvgvb Abywefv‡Mi KvR: 

Kg©iZ Kg©KZ©v: 

m`m¨ 01 Rb  

cwiPvjK 01 Rb 

DccwiPvjK 02 Rb 

mnKvix cwiPvjK 02 Rb  

 

 

 

wkÿvZË¡ I wkÿvgvb Abywefv‡Mi KvR: 

 wkÿK wbeÜb cixÿvi cvV¨m~wPi cÖ‡qvRbxq cwieZ©b/cwigvR©b/ ms‡kvab/cwiea©b I bZzb 

cvV¨m~wP cÖYqb (hw` cÖ‡qvRb nq) e¨e¯’v MÖnY;  

 KZ…©c‡ÿi AvBb I cixÿv wewagvjv ms‡kvab/cwieZ©b/ms‡hvRb Gi cÖ‡qvRb n‡j e¨e ’̄v 

MÖnY; 

 ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK wb‡qvM mycvwikKiY; 

 wbeÜb cixÿvq DËxY© wkÿK‡`i cÖwkÿY cÖ̀ v‡bi e¨e ’̄v MÖnY; 

 mvwU©wd‡KU cÖ̀ v‡bi †ÿ‡Î AvBbMZ/wewaMZ RwUjZv †`Lv w`‡j †m wel‡q gZvgZ cÖ̀ vb; 

 mwPevjq wb‡ ©̀kgvjv 2014 Abyhvqx bw_ e¨e ’̄vcbv; 

 KZ…©cÿ KZ…©K Av‡ivwcZ `vwqZ¡ cvjb|  

িশ াত  ও িশ ামান অ িবভাগ 
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cixÿv g~j¨vqb I cÖZ¨qb Abywefv‡Mi KvR:       

Kg©iZ Kg©KZ©v: 

m`m¨ 01 

cwiPvjK 01 Rb 

DccwiPvjK 01 Rb 

mnKvix cwiPvjK 03 Rb  

 
 

cixÿv g~j¨vqb I cÖZ¨qb Abywefv‡Mi KvR: 

 ‡emiKvwi wkÿK wbeÜb cixÿv MÖnY msµvšÍ Kg©cwiKíbv c ÖYqb, cixÿv weÁwß 

cÖ̀ vb, AbjvB‡b `iLv¯Í MÖnY Ges Kg©cwiKíbv Abyhvqx cixÿv msµvšÍ hveZxq 

KvR m¤úv`b; 

 cixÿvi cÖkœcÎ cÖYq‡b Question Setter I Moderator wb‡qv‡Mi e¨e ’̄vKiY Ges 

miKvwi wbivcËv gy ª̀Yvjq †_‡K cÖkœcÎ gy`ª‡Yi e¨e ’̄vKiY; 

 UªvsK weeiYx Abyhvqx cÖkœcÎ †fby¨ Iqvix UªvsKRvZKiY I †K‡›`ª †cÖi‡Y e¨e ’̄v 

MÖnY; 

 cixÿvi Kv‡R cÖ‡qvRbxq mKj cÖKvi mvgMÖx (GgwmwKD dig, DËcicÎ, 

KvMRcÎ, g‡bvnvix `ªe¨ BZ¨vw`) Pvwn`v h_vmg‡q cÖkvmb kvLv‡K AewnZKiY; 

 DËicÎ g~j¨vqb Ges djvdj cÖwµqvKiY I cÖKv‡ki e¨e¯’v MÖnY; 

 mvwU©wd‡KU gy`ª‡Yi e¨e¯’v MÖnY; 

 wjwLZ cixÿvq DËxY© cÖv_x©‡`i †gŠwLK cixÿv MÖnY msµvšÍ KvR; 

 mwPevjq wb‡ ©̀kgvjv 2014 Abyhvqx bw_ e¨e ’̄vcbv; 

cixÿv g~j¨vqb I cÖZ¨qb AwakvLv 
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 KZ…©cÿ KZ…©K Av‡ivwcZ `vwqZ¡ cvjb  

 

 

wk¶K wbeÜb cix¶vi wm‡jevm nvjbvMv`KiY 

‡emiKvwi wk¶K wbeÜb I c«Z¨qb KZ©…c¶ (GbwUAviwmG)-Gi Ab¨Zg GKwU ¸iæZ¦c~Y© Kvh© n‡”Q 

wkÿK wbeÜb cixÿvi welq wfwËK wm‡jevm cÖYqb I hy‡Mvc‡hvMxKiY| GbwUAviwmGÔi cwiPvwjZ 

wkÿK wbeÜb cixÿvq AšÍfz©³ wm‡jevm cÖYqb G cÖwZôv‡bi i‡q‡Q XvKv wek̂we`¨vjq, RvZxq wek̂we`¨vq 

I RvZxq wkÿvµg I cvV¨cy¯ÍK †evW© Gi mgš̂‡q 06 m`‡m¨i wm‡jevm c ÖYqb KwgwU| wm‡jevm cÖYqb 

KwgwUi cÖZ¨ÿ ZZ¡veav‡b wewfbœ wel‡qi cÖvÁ 24 Rb Z_¨Á‡`i wb‡q Kg©kvjvi gva¨‡g MYZvwš¿K 

cÖwµqvq wm‡jevm cÖYqb I ms‡kva‡bi KvR m¤úvw`Z nq| GiB avivevwnKZvq G cÖwZôv‡b weMZ 07 

A‡±vei I 18 A‡±vei, 2020 ZvwiL ỳwU Kg©kvjv wm‡jevm KwgwU, Z_¨Á Ges Kg©KZ©v mgš‡̂q AbywôZ 

nq| cwiPvwjZ ̀ ywU Kg©kvjvi gva¨‡g 10wU bZzb wel‡qi (¯‹yj ch©vq: c`v_© weÁvb, imvqb, Dw™¢̀  weÁvb, 

c«vwYweÁvb, Kw¤úDUvi weÁvb Ges K‡jR ch©vq: wkïi weKvk, Lv`¨ I cywó, M…n e¨e ’̄vcbv I cvwievwiK 

Rxeb, wkíKjv I e¯¿cwi”Q` I Kw¤úDUvi weÁvb) wm‡jevm cÖYq‡bi KvR m¤úbœ Kiv nq| XvKv 

wek¦we`¨vjq, RvZxq wek¦we`¨vjq I RvZxq wkÿvµg I cvV¨cy¯ÍK †evW© (GbwmwUwe) cÖwZwbwa Ges wewfbœ 

wkÿv cÖwZôv‡bi cÖvÁ wkÿKe„‡›`i mgš̂‡q G KvRwU m¤úbœ Kiv nq|   

¯‹zj ch©vq 

(1) c`v_© weÁvb (2) imvqb (3) উি দ weÁvb (4) cÖvwY weÁvb (5) Kw¤úDUvi weÁvb 

K‡jR ch©vq 

(1) wkïi weKvk (2) Lv`¨ I cywó (3) M„n e¨e¯’vcbv I cvwievwiK Rxeb (4) wkíKjv I e ¿̄ cwi”Q`                     

(5) Kw¤úDUvi weÁvb 

Kg©Pvix‡`i Af¨šÍixY cÖwkÿY  

gwš¿cwil` wefv‡Mi wb‡ ©̀kbv Abyhvqx GbwUAviwmGÔi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i `ÿZv Dbœq‡bi Rb¨ 60 

(lvU) N›Uv cÖwkÿY Kvh©µg m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|  

†lvok wkÿK wbeÜb 

11 b‡f¤î, 2020 ZvwiL †lvok wkÿK wbeÜb wjwLZ cixÿvi djvdj cÖKvk Kiv nq| wjwLZ cixÿvq 

AskMÖnY K‡i 1,54,665 Rb cixÿv_©x| DËxY© cixÿv_x©i msL¨v ¯‹zj-2 ch©v‡q 1203 Rb, ¯‹zj ch©v‡q 

17,140 Rb Ges K‡jR ch©v‡q 4055 Rbmn me©‡gvU 22,398 Rb| cv‡ki nvi 14.48%| DËxY© 

cÖv_©xM‡Yi †gŠwLK cixÿv ‰ewkK̂ K‡ivbv we‡ePbv K‡i ¯v̂¯’̈ wewa †g‡b 2 wW‡m¤̂i 2020 ZvwiL n‡Z ïiæ 

Kiv nq| wewfbœ mg‡q jKWvD‡bi Kvi‡Y †gŠwLK cixÿv ‡kl Kiv m¤¢e nqwb| 

mb` hvPvB I ms‡kvab 

2020-2021 mv‡j m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y© Kvh©vewj: 
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6205wU wbeÜb mb` hvPvB, 104wU mb` ms‡kvab Ges 111wU Wzwcø‡KU mb` cȪ ‘Z I mieivn Kiv 

n‡q‡Q|  

AvBb, wewa ms‡kvab 

GbwUAviwmGÔi AvBb, wewagvjvmg~n, cwicÎ ms‡kva‡bi wbwgË KwgwU MVb Ges KwgwU KZ…©K mfv 

Av‡qvRb|  

GbwUAviwmGÔi k~b¨ c‡` wb‡qvM 

GbwUAviwmGÔi ivR¯̂ Lv‡Z mivmwi wb‡qvM‡hvM¨ 3q †kÖwYi A_©vr (‡MÖW 13 †_‡K 14) Rbej wb‡qv‡Mi 

wbwgË MZ 05 b‡f¤î 2020 Zvwi‡L cwÎKv Ges I‡qemvB‡U wb‡qvM weÁwß cÖKvk Kiv nq|Awdm 

mycv‡ib‡Ub‡W›U Gi 01wU, wnmveiÿ‡Ki 01wU Ges †÷vi wKcvi Gi 01wU c‡` wjwLZ I †gŠwLK 

cixÿvi gva¨‡g wb‡qvM P‚ovšÍ Kiv n‡q‡Q|  

‡mwm‡ci wb‡qvM cÖwµqv m¤úbœKiY  

†emiKvwi wk¶K wbeÜb I cªZ¨qb KZ©…c¶ (GbwUAviwmG)-Gi gva¨‡g ‡m‡KÛvwi GWz‡Kkb †m±i 

Bb‡f÷‡g›U †cÖvMÖvg (†mwmc)-Gi Pvwn`vi wfwË‡Z mvaviY wkÿv avivi 604wU wkÿv cÖwZôv‡b (gva¨wgK 

we`¨vjq/`vwLj gv`ivmv) †fv‡Kkbvj †Kvm© Pvjyi j‡ÿ¨ AbjvB‡b wb‡qvM‡hvM¨ 10wU †Uª‡W Rbej 

KvVv‡gv I GgwcI bxwZgvjv 2018 Ges cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î gwnjv †KvUvi cwicÎ AbymiYc~e©K mw¤§wjZ 

RvZxq †gavZvwjKv Abyhvqx cÖwZ c‡`i wecix‡Z Av‡e`bK…Z‡`i ga¨ n‡Z m‡e©v”P †gavavix  ‡gvU 676 

Rb cÖv_©x‡K (†gavwfwËK c‡` 625 Rb Ges gwnjv †KvUvi c‡` 51 Rb) mycvwikKi‡Yi gva¨‡g wb‡qvM 

cÖwµqv m¤úbœ Kiv n‡q‡Q;    

AbjvBb Av‡e`b MÖnY I wbeÜb cixÿv m¤úbœKiY 

‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ…©cÿ (GbwUAviwmG) KZ©„K cwiPvwjZ wkÿK wbeÜb cixÿvi 

Av‡e`bcÎ MÖnY, cixÿv_©x‡`i WvUv msMÖn, cÖ‡ekcÎ cÖ`vb, cixÿvi djvdj cÖKvk, DËxY© cixÿv_©x‡`i 

SMS Gi gva¨‡g djvdj AewnZKiY Kvh©µg AbjvB‡bi gva¨‡g m¤úbœ Kiv n‡q _v‡K| G hveZ 

01wU we‡kl wkÿK wbeÜb cixÿvmn 1g n‡Z 15Zg  wkÿK wbeÜb cixÿvq DËxY© 6,34,257 Rb 

mb`avix‡`i †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b wb‡qv‡Mi j‡ÿ¨ cixÿv_©xi mw¤§wjZ RvZxq †gav ZvwjKv 

I‡qemvB‡U cÖKvk, ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Gw›Uª †j‡f‡j k~b¨ c‡` wb‡qv‡Mi j‡ÿ¨ cÖwZôvb cÖavb 

n‡Z B-wiKzBwRkb MÖnY, k~b¨ c‡`i wecix‡Z wbeÜb cixÿvq DËxY© cÖv_©x‡`i B-Gwcø‡Kkb MÖnY, 

mycvwikcÎ cÖ̀ vb Kvh©µgwU AbjvB‡bi gva¨‡g m¤úbœ Kiv nq| GQvovI wewfbœ †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb 

n‡Z cÖvß mb` hvPvB msµvšÍ Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z G msµvšÍ mb` hvPvB cÖwZ‡e`b GbwUAviwmGÔi 

I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv nq|  

3q wb‡qvM P‡µ †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b wb‡qv‡Mi cÖv_wgK mycvwik 

‡emiKvwi wk¶K wbeÜb I c«Z¨qb KZ©…c¶ (GbwUAviwmG) KZ©…K RvwZi wcZv e½eÜy ‡kL gywReyi 

ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx D &̀hvcb Dcj‡¶¨ ‡emiKvwi wk¶v c«wZôvb (¯‹yj, K‡jR, gv`ivmv, KvwiMwi I 

e¨emvq e¨e¯’vcbv c«wZôvb) mg~‡ni cÖ‡ek ch©v‡q (entry level) wb‡qvM mycvwi‡ki j‡ÿ¨ MZ 30 gvP© 

2021 Zvwi‡L 3q MYweÁwß Rvwi Kiv nq| D³ MYweÁwßi ‡c«w¶‡Z 34,607 Rb GgwcI Ges 3,076 

Rb bb-GgwcI c‡` ‡gvU 38,283 Rb wbeÜbavix wk¶K‡K Zv‡`i cQ›`µg I ‡gavi wfwË‡Z 
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c«v_wgKfv‡e wbe©vPb Kiv nq Ges wbe©vwPZ wk¶K I mswkøó c«wZôvb c«avb‡`i eivei GmGgGm ‡c«iY 

Kiv nq| c«v_wgKfv‡e wbe©vwPZ wk¶K‡`i cywjk ‡fwiwd‡Kkb/wmwKDwiwU ‡fwiwd‡Kk‡bi ci wb‡qvM 

mycvwik c«̀ vb Kiv n‡e|  

cÖwkÿY I B-bw_ Kvhµg †Rvi`viKiY 

‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ…©cÿ (GbwUAviwmG)-Gi Kg©KZ©v I Kg©PvwiM‡Yi `ÿZv e„w×K‡í 

08 (AvU) w`b e¨vcx Af¨šÍixY cÖwkÿY Ges 02( ỳB) w`b e¨vcx RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evqb msµvšÍ 

cÖwkÿY m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| GQvovI B-bw_ Kvh©µg †Rvi`viKi‡Yi j‡ÿ¨ mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvwii 

02 (`yB) w`b e¨vcx B-bw_ e¨e ’̄vcbv wel‡q cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|   

ï×vPvi cyi¯‹vi cª̀ vb  

Ôï×vPvi cyi¯‹vi cª̀ vb bxwZgvjv 2017Õ-Gi Av‡jv‡K wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ ‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I 

cÖZ¨qb KZ©©„cÿ (GbwUAviwmG) Kvh©vj‡q Kg©iZ 1 Rb Kg©KZ©v I 1 Rb Kg©Pvix‡K RvZxq ï×vPvi 

cyi¯‹vi cª̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

EFT- Gi gva¨‡g †eZb fvZv cª̀ vb  

‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ©„cÿ (GbwUAviwmG)-Gi Kvh©vj‡q Kg©iZ Kg©KZ©v I 

Kg©PvixMY‡K EFT- Gi gva¨‡g †eZb fvZv Zv‡`i ¯-̂¯ ̂e¨vsK wnmve b¤̂‡i cÖ̀ v‡bi KvR Pvjy Kiv 

n‡q‡Q| 

Awf‡hvM cÖwZKvi e· I‡qemvB‡U AšÍfy©³KiY  

‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ©„cÿ (GbwUAviwmG)-Gi I‡qemvB‡U wewfbœ †mev cÖZ¨vkx‡`i 

Rb¨ Awf‡hvM cÖwZKvi e· AšÍfy©³ Kiv n‡q‡Q| 

GbwUAviwmGÕi gvgjv msµvšÍ Kvh©µg  

‡emiKvwi wkÿK wbeÜb I cÖZ¨qb KZ©„cÿ (GbwUAviwmG)-Gi Kvh©vj‡qi wewfbœ wm×všÍ I Kg©Kv‡Û 

msÿz× n‡q 2020 mvj ch©šÍ wewfbœ mg‡q 395wU gvgjv mywcÖg †Kv‡U©i Avwcj wefvM I nvB‡KvU© wefv‡M 

iæRy Kiv nq| AÎ cÖwZôvb mwjwmUi DBs-Gi gva¨‡g cÖwZôv‡bi ZvwjKvfz³ AvBbRxexi gva¨‡g gvgjvq 

cÖwZØw›ØZv iæRyK…Z gvgjvq cÖwZØw›ØZv K‡i _v‡K| gvgjvi Kvi‡Y cÖvqkB AÎ cÖwZôv‡bi wb‡qvM cixÿv 

I wb‡qvM mycvwik Kvh©µg wejw¤Ẑ n‡q _v‡K| m½ZKvi‡Y `ÿ I †ckv`vi AvBbRxex gva¨‡g gvgjvq 

cÖwZØw›ØZvi ¯v̂‡_© AÎ cÖwZôvb‡K Kvh©Ki D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z nq| gvgjvi Kvh©µg welqK Z_¨ wb¤œiƒc 

:   
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বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  (এন আরিসএ)-এর ২০১৭-২০১৮ অথ বছর হেত ২০২০-২০২১ 
অথ বছর পয  বা বািয়ত উ াবনী ধারণা, সহিজ ত ও িডিজটাইজ ত সবা সং া  ত ািদ িন প : 

ছক ‘ক’  

 

িমক 
নং 

২০১৭-২০১৮ অথ বছর হেত 
২০২০-২০২১ অথ বছর পয  

বা বািয়ত উ াবনী ধারণার নাম 

বা বায়েনর 
সময় 

বত মান অব া ম  

১ ২ ৩ ৪  

০১. অনলাইেন ি -নকল 
(Duplicate) িনব ন সনদ 
দােনর ত  অবিহতকরণ  

২০১৭-২০১৮ ি -নকল (Duplicate) সনদ া্থীেদর 
আেবদনস হ িনধ ািরত িফ, িজিডর কিপ, 
একােডিমক সনদ, েবশপ  সহকাের হণ কের 
যাচাইয়াে  এ সং া  ত  ওেয়বসাইেটর 
িনধ ািরত সবা বে  দান করা হে ।  

বা বািয়ত 

০২. অনলাইেন সংেশািধত িনব ন 
সনদ দােনর ত  অবিহতকরণ 

২০১৮-২০১৯ সংেশািধত িনব ন সনেদর আেবদন যাচাই কের 
এ সং া  ত  ওেয়বসাইেটর িনধ ািরত সবা 
বে  দান করা হে । 

বা বািয়ত 

০৩. িশ ক িনব ন সনদ যাচাই 
সহজীকরণ  

২০২০-২০২১ িশ ক িনব ন সনদ যাচাইেয়র প  সংি  
িত ান থেক াি র পর যাচাই  অে  ০৭ িদেনর 

মে  ই-েমইেল রণ করা হে  এবং 
ওেয়বসাইেটর সবা বে  দান করা হে । 
ডাকেযােগ হাড কিপও রণ করা হে ।  

বা বািয়ত 

 

ছক ‘খ’ 

 

িমক নং 

২০১৭-২০১৮ অথ বছর হেত 
২০২০-২০২১ অথ বছর পয  
বা বািয়ত সহিজ ত সবার 

নাম 

বা বায়েনর 
সময় 

বত মান অব া ম  

১ ২ ৩ ৪  

০১. সনদ সংেশাধন ও ি -নকল সনদ 
সরবরাহ সং া  ত  
ওেয়বসাইেট দােনর মা েম 
সবা সহিজকরণ  

২০১৯-২০২০ সনদ সংেশাধন ও ি -নকল সনদ সরবরােহর 
ত  এন আরিসএ’র ওেয়বসাইেটর সবা বে  
িনয়িমত দশ ন করা হে । আেবদনকারীেক 
টিলেফােনও জানােনা হে ।   

বা বািয়ত 

০২. এন আরিসএ সং া  ত  
দােনর জ  হ  ড  াপন 

২০২০-২০২১ এন আরিসএ’র িবিভ  ত  দােনর জ  হ  
ড  াপন করা হেয়েছ। হ  ডে র ফান 

ন র (০২-৪১০৩০১৩০) ওেয়বসাইেটর 
অ স ান আইকেন দশ ন করা হে ।  

বা বািয়ত 
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ছক ‘গ’ 

 

 

িমক 
নং 

২০১৭-২০১৮ অথ বছর হেত 
২০২০-২০২১ অথ বছর পয  

বা বািয়ত িডিজটাইজ ত সবার 
নাম 

বা বায়েনর 
সময় 

বতমান অব া ম  

১ ২ ৩ ৪  

০১. িশ ক িনব ন পরী ার কায ম 
িডিজটাইজ ত 

২০১০ হেত 
অ াবিধ 

বসরকাির িশ া িত ােনর িশ ক িনব ন পরী ার 
জ  াথ েদর অনলাইন আেবদন হণ, েবশপ  
সরবরাহ/আপেলাড ও াথ েদর অবিহতকরণসহ পরী ার 
ফলাফল াথ েদরেক এসএমএস এর মা েম অবিহত করা 
হে । িনব ন পরী ায় উ ীণ  াথ েদর সমি ত মধা 
তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ করা হে  এবং সমেয় সমেয় 
হালনাগাদ করা হে । 

বা বািয়ত 

০২. বসরকাির িশ া িত ােন 
িশ ক িনেয়াগ পািরশ কায ম 
িডিজটাইজ ত 

২০১৭-
২০১৮ 

বসরকাির িশ া িত ােনর ই-িনব নকরণ,  পেদর 
চািহদার জ  ই-ির ইিজশন,  পেদর চািহদা 
ওেয়বসাইেট কাশ,  পেদর িবপরীেত মধা ও 
পছ েমর িভি েত াথ  িনব াচন ইত ািদ কাজ 
িডিজটাইেজশেনর মা েম স  করা হে । বসরকাির 
িশ া িত ানস েহর ই-িনব েনর পর িনবি ত িশ া 
িত ােনর  পেদর চািহদা অনলাইেন সং হ করা হয়। 
বসরকাির িশ া িত ানস েহর  পেদর চািহদার 
ি েত িনবি ত িশ কেদর িনকট থেক অনলাইেন 

আেবদন (ই-এ াি েকশন) হণ করা হয়। অত:পর 
িনবি ত িশ কগেণর িনব ন পরী ার ন েরর আেলােক 
িজত মধা তািলকা হেত াথ েদর পছ ম এবং মধার 

িভি েত  পেদর িবপরীেত অেটােমশেনর মা েম াথ  
িনব াচন কের াথ  ও সংি  িত ানেক এসএমএস এর 
মা েম জানােনা হয়। াথিমকভােব িনব ািচত াথ েদর 
িনরাপ া/ িলশ ভিরিফেকশেনর পর িনেয়াগ পািরশ 
এসএমএস এর মা েম জানােনা হয়।  

বা বািয়ত 
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িজব বষ উদযাপন 

১. সব কােলর সব ে  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শত বািষ কী রেণ 

এন আরিসএ কায ালেয় এক  কণ ার াপন করা হেয়েছ। কণ ার র নাম ‘ব ব  কণ ার’ রাখা হেয়েছ। 

কম কতা ও কম চারীেদর মে  জািতর িপতার ভাবাদশ েল ধরার জ  ত র িলিখত ‘অসমা  

আ জীবনী’ ‘কারাগােরর রাজনামচা’ এবং “আমার দখা নয়াচীন” ক িতন  সকল কম কতা এবং 

কম চারীেদর মে  ইেতামে  িবতরণ স  করা হেয়েছ মেম সভােক অবিহত করা হেয়েছ। 

২. জািতর িপতা ব ব  শখ িজব রহমান-এর িত ধারেণর জ  জািতর িপতার িত িত স িনত 

 কাট িপন ইেতামে  সকল কম কতা ও কম চারীেদর মে  িবতরণ করা হেয়েছ। জািতর িপতা ব ব  

 শখ িজ র রহমান-এর িত িত স িনত পা ার সং হ করা ব ক ব ধাই কের এন আরিসএ 

 কায ালেয় দশ ন করা হেব। িলফেলট িতর জ  কিম  গঠেনর িবষেয় আেলাচনা হয়।  

৩. এন আরিসএ ২০১৬ সাল হেত ম ণালেয়র দ  িবধান অ সাের সি িলত মধা তািলকা অ যায়ী 

 পেদর চািহদার আেলােক বসরকাির িশ া িত ােনর েবশ পয ােয় িশ কেদর িনেয়ােগর 

পািরশ কের থােক। এ িত ান এ পয  ৪৬০০৮ জন াথ েক িনেয়ােগর পািরশ দান কেরেছ। 

পািরশ ত েবশ পয ােয়র িশ কেদর সােথ িনিবড় ও ত যাগােযাগ াপেনর অংশ িহেসেব 

এসএমএস-এর পাশাপািশ ইউিনক ই-েমইল আইিড-েত যাগােযাগ াপেনর মা েম সবা দান 

সহজীকরেণর িস া  বা বায়েনর জ  ানেবইসেক  অ েরাধ করা হেয়েছ। এ ধরেনর াটফরম 

পিরচালনার জ  কি উটার কাউি ল হেত ওেয়ব স বরা  হেণর েয়াজন হেব িবধায় 

কি উটার কাউি ল বরাবের প  রণ করা হেয়েছ। 

৪. বসরকাির িশ া িত ােনর  পদ রেণর লে  চািহদা সং হ এবং া  চািহদার িভি েত 

পদ রেণর কায ম বা বায়েনর লে  তীয় িনেয়াগ চে  ৩৮,২৮৩ জন িনব ন সনদধারী 

াথ েক তােদর পছ ম ও মধার িভি েত াথিমকভােব িনব াচন করা হেয়েছ। িলশ ভিরিফেকশন 

এর লে  িশ া ম ণালেয়র মা েম তািলকা রা  ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 

৫. এন আরিসএ কায ালেয় রাজ  খােত ৩য় িণর িতন  ক াটাগিরেত ০৩   পেদ (অিফস 

পািরনেটনেড -০১, িহসাবর ক-০১, ার িকপার-০১) িনেয়াগ কায ম  সমা  হেয়েছ। ইেতামে  

িনেয়াগ া  ৩ জন কম চারী যাগদান কেরেছন। 

৬. সবা ত াশীেদর সবা সহজীকরেণর লে  সনদ যাচাই িতেবদেন িত ােনর নাম, ারক ও 

তািরখ উে খ ব ক ওেয়বসাইেট উপ াপন এবং ি -নকল/ সংেশাধনী সনদ সং া  িতেবদন 

ওেয়বসাইেট িনয়িমত কাশ করা হে । 
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াধীনতার বণ জয় ী উদযাপন  

াধীনতার বণ জয় ী উদযাপন উপলে  য সম  কায ম িহত হেয়েছ তা িন প :   

১. জািতর িপতার কম ময় জীবন ও ৭ই মাচ এর ভাষেণর তাৎপয িবষয়ক আেলাচনা সভার আেয়াজন 

করা হেয়েছ। 

২. ত  অিধদ র হেত ি  িভি ক ছিব সং হ করা হেয়েছ এবং ছিব ণ ব ক এন আরিসএ 

Kvh©vj‡q cÖ̀ k©b Kiv n‡”Q| াধীনতার বণ জয় ী উ  যাপন উপলে  এক  িশ া িত ােনর 

িশ াথ েদর অংশ হেণ ি  িভি ক রচনা িতেযািগতা আেয়াজন করা হেয়েছ।  

৩. খতাব া  বীর ি েযা ােদর বীর গ থা বেণর অংশ িহেসেব একজন খতাব া  ি েযা ার 

 িনকট হেত বীর  গ থা বেণর আেয়াজন করা হেয়েছ। এন আরিসএ’র ওেয়বসাইেট বণ  জয় ী 

 কণ ার াপন করা হেয়েছ।  

৪. এক  িতব ী েলর িশ াথ েদর জ   িচ া ন িতেযািগতা আেয়াজেনর িস া  হন করা হেয়েছ।  

৫. র দান কম িচর আেয়াজন করার িস া  হন করা হেয়েছ। 

৬. িতব ীেদর জ  ইল চয়ার দােনর িস া  হন করা হেয়েছ। 

৭. অ  ি েদর জ  সাদা ছিড় দােন িস া  হন করা হেয়েছ।  

৮. নারীেদর জ  িতি ত া েম আিথ ক সহায়তা দান করা হেয়েছ।  

৯. এন আরিসএ’র কায ালয়সহ ভবন আেলাক স ার ব াকরণ করা হেয়েছ।  
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GK bR‡i ev‡RU 

 

 

       

2020-2021 A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ Ges 2021-2022 A_©eQ‡ii cȪ ÍvweZ ev‡RU 

 

    

(jÿ UvKvq) 

µwgK 

bs 

weeiY 

2020-2021 

A_©eQ‡ii 

Aby‡gvw`Z ev‡RU 

(jÿ UvKvq) 

2020-2021 

A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ 

ev‡RU (jÿ UvKvq) 

2021-2022 

A_©eQ‡ii cȪ ÍvweZ 

ev‡RU (jÿ UvKvq) 

gšÍe¨ 

1 c~e©eZx© A_©eQ‡ii w¯’wZ 5,007.99 5,007.99 6,564.05 

  

2 Avq 7,070.70 5,694.83 7,103.02 

  

3 GdwWAvi fvsMv‡bv - 7,913.26 0 

  

4 ‡gvU Avq 12,078.69 18,616.08 13,667.07 

  

5 e¨q 8,157.08 1,052.03 9,571.60 

  

6 e¨vs‡K wewb‡qvM - 11,000.00 0 

  

7 ‡gvU e¨q 8,157.08 12,052.03 9,571.60 

  

8 DØ„Ë/NvUwZ (4-7) 3,921.61 6,564.05 4,095.47 

  

  

13 Ryb 2021 ZvwiL ch©šÍ Bm ÿK…Z †P‡Ki UvKvi 

cwigvb hv bM`vqb nqwb 

225.40 

    

  

13 Ryb 2021 †k‡l e¨vsK w ’̄wZ 

6,789.45 

    

 

    

  

* 2020-2021 A_©eQi †k‡l = (+)  6,564.05 (jÿ UvKv) DØ„Ë| 
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2020-2021 A_©eQ‡ii Avq- e¨‡qi mswÿß wnmve                             

(jÿ UvKvq) 

Avq  e¨q 

µ: 

bs 

A_©‰bwZK 

†KvW 

weeiY 

30 Ryb 

2021ch©šÍ 

cÖK…Z Avq 

(jÿ UvKvq) 

A_©‰bwZK 

†KvW 

weeiY 

30 Ryb 2021 

ch©šÍ cÖK…Z 

LiP (jÿ 

UvKvq) 

1 

2019-2020 A_©eQ‡ii mgvcbx 

w¯’wZ 

5,007.99 3111101 g~j †eZb (Awdmvi) 120.03 

2 1411204 e¨vsK  my` eve` 105.87 3111201 g~j †eZb (Kg©Pvix) 61.87 

3 1422326 cixÿv wd 5,586.67 

3111301-

311335 

fvZvw` 171.50 

4 1422402 `wjj bKj PvR© 0.03 

3211106-

3258107 

cY¨ I †mevi e¨envi 459.68 

5 1422328 `icÎ ẁjj wd 0.08 3421506 cÖ‡`q fwel¨ Znwej 17.83 

6 1423204 

miKvwi hvbevnb 

e¨envi wd 

- 3721102 Kj¨vY Aby`vb 200.00 

7 1423225 KvMR I †÷kbvix 0.01 3731101 Avby‡ZvwlK 

                           

-    

8 1423226 

e¨eüZ KvMR I 

†÷kbvix weµq 

1.71 

4111201-

4113301 

g~jab e¨q 

                      

21.12  

9 1441299 Ab¨vb¨ Av`vq 0.46 4141101 f‚wg AwaMÖnY/µq - 

10 Avq= 5,694.83 

7215101-

7215105 

 Avw_©K m¤ú`   - 

11  †gvU e¨q= 1,052.03 

12 GdwWAvi fvsMv‡bv 7,913.26  e¨vsK wewb‡qvM= 11,000.00 

13 

(1+10+12) me©‡gvU Avq = 18,616.08  me©‡gvU e¨q= 12,052.03 

 

      

* 2020-2021 A_©eQi †k‡l = (+)   6,564.05 (jÿ UvKv) DØ„Ë| 
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2021-2022 A_©eQ‡ii cȪ ÍvweZ Avq- e¨‡qi weeiY 

                         (jÿ UvKvq)                            

Avq e¨q 

µ: 

bs 

A_©‰bwZK 

†KvW 

weeiY 

30 Ryb 2022 

ch©šÍ m¤¢ve¨ Avq 

(jÿ UvKvq) 

A_©‰bwZK 

†KvW 

weeiY 

30 Ryb 2022 ch©šÍ 

m¤¢ve¨ LiP           

(jÿ UvKvq) 

1 2020-2021 A_©eQ‡ii mgvcbx w¯’wZ 

6,564.05 

3111101 

g~j †eZb 

(Awdmvi) 

151.88 

2 1411204 e¨vsK AvgvbZ my` 

100.00 

3111201 

g~j †eZb 

(Kg©Pvix) 

93.39 

3 1422326 cixÿv wd 

7,000.00 

3111301-

311335 

fvZvw` 323.83 

4 1422402 `wjj bKj PvR© 

0.30 

3211106-

3258107 

cY¨ I †mevi 

e¨envi 

3,946.50 

5 1422328 `icÎ `wjj wd 

0.10 

3421506 

cÖ‡`q fwel¨ 

Znwej 

35.00 

6 1423204 

miKvwi hvbevnb 

e¨envi wd 

0.10 

3721102 Kj¨vY Aby`vb 

300.00 

7 1423225 KvMR I †÷kbvix 

0.02 

3731101 

Avby‡ZvwlK 5.00 

8 1423226 

e¨eüZ KvMR I 

†÷kbvix 

2.00 

4111201-

4113301 

g~jab e¨q 2,704.00 

9 1441299 wewea 

0.50 

4141101 

f‚wg AwaMÖnY/µq 2,000.00 

10 Avq = 7,103.02 

7215101-

7215105 

Avw_©K m¤ú` (FY) 12.00 

11 

  †gvU e¨q=  9,571.60 

12 

e¨vsK wewb‡qvM= 

- 

13 (1+10) me©‡gvU Avq = 

13,667.07 

 

me©‡gvU e¨q= 9,571.60 

* 2021-2022 A_©eQ‡i cȪ ÍvweZ ev‡R‡U = (+) 4,095.47 (jÿ UvKv) DØ„Ë nIqvi m¤¢vebv i‡q‡Q| 
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বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক পে র ২০১৭ হেত ২০২০ সাল পয  আেয়র িহসাব িববরণী 

বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক পে র ২০১৭ হেত ২০১৯ সাল পয  েয়র িহসাব িববরণী 
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৩১৬৬৫

২৯৩৯

০

৫০০০

১০০০০

১৫০০০

২০০০০

২৫০০০

৩০০০০

৩৫০০০

১ম ধাপ ২য় ধাপ

২য় িনেয়াগ চ

সুপািরশকৃত াথ  (সংখ া)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gvgjvi Kvi‡Y ’̄wMZ mnKvwi wkÿK Kw¤úDUv‡ii mycvwik Ki‡Yi Z_¨ 

2q wb‡qvMP‡µ wkÿK mycvwikKi‡Yi Z_¨  

০

২০০

৪০০

৬০০

৮০০

১০০০

১২০০

১ম ধাপ ২য় ধাপ

১০৯৫

৪৯৫

২০১৬ সােলর সহকারী িশ ক (কি উটার) পেদ পািরশ ত াথ র সং া 

সুপািরশকৃত াথ র সংখ া 
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৮৭৬০৩৩

১১৭৬১৯৬

৭৪০৪১৬

৯৫৯৭২৭

০

২০০০০০

৪০০০০০

৬০০০০০

৮০০০০০

১০০০০০০

১২০০০০০

১৪০০০০০

১৫ তম পরী ায় মাট 
আেবদনকারী

১৬ তম পরী ায় মাট 
আেবদনকারী

১৫ তম পরী ায় মাট 
অংশ হণকারী

১৬ তম পরী ায় মাট 
অংশ হণকারী

সংখ া(জন)

 
 
  

০

৫০০

১০০০

১৫০০

২০০০

২৫০০

৩০০০

৩৫০০

৪০০০

৪৫০০

৫০০০

সনদ যাচাই সংেশাধন ডুি েকট

৪৫০৭

২৭৫ ১৩৬

সংখ া

15Zg I 16Zg †emKvwi wkÿK wbeÜb cixÿvq †gvU Av‡e`bKvix I †gvU 

AskMÖnYKvixi Zzjbvg~jK weeibx 

১৫ তম ও ১৬ তম বসরকাির িশ ক িনব ন পরী ায় মাট আেবদনকারী ও মাট 
অংশ হণকারীর সং া      
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৫৩২৫২২
৬০২০৩৩

৯২৩৫৫৪ ৮৭৬০৩৩

১১৭৬১৯৬

৪৮০৬৭০ ৫২৭৭৫৭

৮০৬৬৫০
৭৪০৪১৬

৯৫৯৭২৭

৪৭০৩৯ ১৭২৫৪ ১৮৩১২
০

২০০০০০

৪০০০০০

৬০০০০০

৮০০০০০

১০০০০০০

১২০০০০০

১৪০০০০০

১২তম িশ ক িনব ন 
পরী া

১৩তম িশ ক িনব ন 
পরী া

১৪তম িশ ক িনব ন 
পরী া

১৫তম িশ ক িনব ন 
পরী া

১৬তম িশ ক িনব ন 
পরী া

িনব ন পরী ায় অংশ হেনর লনা লক িববরণী

মাট আেবদনকারী অংশ হণকারী িনব নকৃত

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪২০৯

৩৪৬৩৩

০

৫০০০

১০০০০

১৫০০০

২০০০০

২৫০০০

৩০০০০

৩৫০০০

৪০০০০

১ম চ    ২০১৬ ২য় চ        ২০১৮

সুপািরশকৃত াথ র সংখ া

wbeÜb cixÿvq AskMÖn‡bi Zzjbvg~jK weeiYx 

বসরকাির িশ া িত ােন িশ ক পািরশ করেণর ত  
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পরী া 
ক  

সং া িবষ
য় 

মাট 
আেবদনকারী 

মাট 
অংশ হণকার

◌ী 

অংশ হেণ
র 

হার 

উ ীণ 
উ ীেণ র 

হার 
সনদ িবতরণ 

কায ালয় 

১ম পরী া নেভ র, ২০০৫ ৬ ২৩ ৭৬,১৮৫ ৫৯,০০০ ৭৭.৫০% ৩৩,৭৮৮ ৫৭.২৭% িশ া বােড র 
মা েম 

২য় পরী া সে র, ২০০৬  ৬ ১১২ ১৩১,৭৫৯ ৯৯,৮০৭ ৭৫.৭৫% ২২,৩৮১ ২২.৩৬% এন আরিসএ 
কায ালয়, ঢাকা 

৩য় পরী া সে র, ২০০৭ ২৪ ১১৯ ১১৩,৯৭৫ ৮৩,৮৯৯ ৭৩.৬১% ১৬,০২০ ১৯.০৯% জলা িশ া 
অিফস 

৪থ  পরী া িডেস র, ২০০৮ ২০ ৭৮ ১২৭,০৭৪ ৯৬,০২৭ ৭৫.৫৮% ৩১,০৯৩ ৩২.৩৮% জলা িশ া 
অিফস 

৫ম পরী া িডেস র, ২০০৯ ২০ ৭১ ১৪১,০৮২ ১০২,৩৪৮ ৭৬.৬০% ৩৯,২২৫ ৩৮.৩৩% জলা িশ া 
অিফস 

িবেশষ িশ ক িনব ন পরী া, ২০১০ ৭ ৪ ৭,৭৬৪ ৬,৯৩৬ ৮৯.৩৪% ১,৩৯৫ ২০.১১% এন আরিসএ 
কায ালয়, ঢাকা 

৬  িশ ক িনব ন পরী া, ২০১০  ২০ ৭৮ ২৮৩,৩১৪ ২২০,৫১৭ ৭৭.৮৩% ৪২,৬৪১ ১৯.৩৪% জলা িশ া 
অিফস 

৭ম িশ ক িনব ন পরী া, ২০১১ ২০ ৮০ ৩২১,৩০১ ২৫৯,১১৪ ৮০.৬৪% ৫৭,২০৩ ২২.৪৪% জলা িশ া 
অিফস 

৮ম িশ ক িনব ন পরী া, ২০১২ ২০ ৮০ ৩১৩,১৪৫ ২৪৮,০০১ ৭৯.২০% ৫৬,০৪৬ ২২.৫৯% জলা িশ া 
অিফস 

৯ম িশ ক িনব ন পরী া, ২০১৩ ২০ ৮০ ৩১৪,৮৮৭ ২৪২,৪৫১ ৭৬.৯৯% ৭৫,৮৯৮ ৩১.৩০% জলা িশ া 
অিফস 

১০ম িশ ক িনব ন পরী া, ২০১৪ ২০ ৮০ ৪৪১,৯৭৯ ৩৫৬,৯৬২ ৮০.৭৬% ১১৩,২৯৭ ৩১.৭৪% জলা িশ া 
অিফস 

১১তম িশ ক িনব ন পরী া, ২০১৪ ২০ ৮২ ৪৪১,০৭৭ ৩৫৭,৪৭২ ৮১.০৪% ৫১,৪০৫ ১৪.৩৮% জলা িশ া 
অিফস 

১২তম িশ ক িনব ন পরী া,২০১৫ 
(ি িলিমনাির) 

২০ ৪ ৫৩২,৫২২ ৪৮০,৬৭০ ৯০.২৬% ৭৫,৯৮৯ ১৫.৮১% েযাজ  নয় 

১২তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৫ (িলিখত) ৭ ৮২ ৬৯,৪৮৫ ৬০,৮২৯ ৮৭.৬১% ৪৭,০৩৯ ৭৭.৩৩% জলা িশ া 
অিফস 

১৩তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৬ 
(ি িলিমনাির) 

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

১৩তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৬ (িলিখত) ৮ ৭৭ ১৪৭,২৬২ ১২৭,৬৬৪ ৮৬.৬৯% ১৮,৯৭৩ ১৪.৮৩% েযাজ  নয় 

১৩তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৬ (েমৗিখক) - ৭৭ ১৮,৯৭৩ ১৮,০০৯ ৯৪.৯২% ১৭,২৫৪ ৯৫.৮১% জলা িশ া 
অিফস 

১৪তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৭ 
(ি িলিমনাির) 

২০ ৪ ৯২৩,৫৫৪ ৮০৬,৬৫০ ৮৭.৩৪% ২০৯,৮৭৫ ২৬.০২% েযাজ  নয় 

১৪তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৭ (িলিখত) ৮ ৮১ ২০৯,৮৭৫ ১৬৬,৩২১ ৭৯.২৫% ১৯,৮৬৩ ১১.৯৪% েযাজ  নয় 

১৪তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৭ (েমৗিখক) - ৮১ ১৯,৮৬৩ ১৮,৭০৯ ৯৪.১৯% ১৮,৩১২ ৯৭.৮৮% জলা িশ া 
অিফস 

১৫তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৮ 
(ি িলিমনাির) 

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

১৫তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৮ (িলিখত) ৮ ৮২ ১৫২,০০০ ১২১,৬৬০ ৮০% ১৩,৩৪৫ ১০.৯৬% েযাজ  নয় 

১৫তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৮ (েমৗিখক) - ৮২ ১৩,৩৪৫      

১৬তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৯ 
(ি িলিমনাির) 

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

১৬তম িশ ক িনব ন পরী া-২০১৯ (িলিখত) ৮ ১০৩ ২২৮,৭০০ ১৫৪৬৬৫   ২২৩৯৮  ১৪.৪৮%  েযাজ  নয় 

এন আরিসএ ক ক হীত বসরকাির িশ ক িনব ন পরী াস েহর ফলাফল 
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িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ে  িবিনম ােণ এন আরিসএ’র অবদান 

 

জাতীয় িশ ানীিতর আেলােক িশ া ব ার মােনা য়েনর অংশ িহেসেব সরকাির িশ া িত ােনর পাশাপািশ 
বসরকাির িশ া িত ানস েহর িশ ার মান উ য়েন বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  

(এন আরিসএ) তা, জবাবিদিহতা ও িনরেপ তার সােথ তােদর উপর অিপ ত দািয়  পালন কের চেলেছ। 
বসরকাির িশ া িত ােন দ , মধাবী ও যা  িশ ক িনেয়াগ করেত না পারেল বসরকাির িশ া 
িত ােনর িশ ার মান িব ায়েনর চ ােল  মাকােবলার পয ােয় উ ীত করা স ব হেব না। এ ি েত স ণ  

িডিজটাল প িতেত বসরকাির িশ া িত ান থেক  পেদর চািহদা সং হ, সামি ক পরী া ব া 
পিরচালনা ও ফলাফল কাশ, জাতীয় মধার িভি েত িশ ক িনব াচন কের বসরকাির িশ া িত ােনর জ  

েবশ পয ােয়র (Entry Level) িশ ক িনেয়ােগর পািরশ দান করা হে । স ণ অেটােমশন প িতেত 
এন আরিসএ ২০২০ সাল পয  ৪৬০০৮ জন িশ কেক িবিভ  বসরকাির িশ া িত ােনর  পেদ 
িনেয়ােগর জ  পািরশ দান কের এবং গত ১৫/০৭/২০২১ তািরেখ আেরা ৩৮,২৮৩ জন িশ কেক িনেয়াগ 

পািরেশর জ  াথিমকভােব িনব াচন কের। বসরকাির িশ া িত ােনর  পেদ এ িব ল সং ক িশ ক 
িনেয়াগ পািরেশর মা েম মবধ মান বকার  ােস সরকােরর িনব াচনী িত িত বা বায়েন এন আরিসএ 
অ তম িনয়ামক িমকা পালন কের আসেছ। সবা ত াশীগণ  সমেয়  খরেচ  সা ােত তােদর 
কাি ত সবা উপেভাগ করেছ। ফল িতেত সরকােরর িনব াচনী িত িতর বকার  াস, িশ ার মােনা য়ন, 
িডিজটাল ব া বতন ও ন িতর িব ে  িজেরা টলাের -এর মেতা পিরক না বা বায়ন করা স ব হে । 
বসরকাির িশ া িত ােনর েবশ পয ােয় িশ ক িনেয়াগ পািরেশ িনরেপ তা, তা ও জবাবিদিহতা 

বজায় রাখেত এ িত ান ঢ়ভােব অ ীকারাব ।  
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মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর সিচব জনাব মাঃ মাহ ব হােসেনর সে  এন আরিসএ’র চযার ান                
জনাব মাঃ এনা ল কােদর খান-এর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষ ক কম স াদন ি  া র  
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 GbwUAviwmGÕi ’̄vqx Awdm ¯’vcb; 

 ‡emiKvwi wk¶K wbeÜb cix¶v MÖnY I cÖZ¨qb wewagvjv, 2006 (ms‡kvwaZ 2015) Abzhvqx AšÍZ 

01wU wk¶K wbeÜb cix¶vi Av‡qvRb wbwðZ Kiv; 

 ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡n m„ó k~b¨c‡` ª̀æZ †hvM¨ I `ÿ wkÿK mycvwikKiY; 

 G KZ©…c‡¶i Kg©KZ©v I Kg©PvixM‡Yi c` msi¶Y, ¯’vqx KiY, k‚b¨c‡`i wecix‡Z Rbej wb‡qvM I 

cÖ‡qvRbxq †¶‡Î bZzb c` m…wói e¨e¯’v KiY; 

 GbwUAviwmGÕi Kvh©µ‡gi mv‡_ mswkøó c‡¶i mv‡_ gZwewbgq mfv, †mwgbvi Ges MYïbvwbi 

Av‡qvRb; 

 cÖ‡qvRb Abzmv‡i wk¶K wbeÜb cix¶vi wm‡jevm nvjbvMv` KiY; 

 GbwUAviwmGÕi Kg©KZ©v I Kg©PvixM‡Yi `¶Zv e…w×i j‡¶¨ †`‡k Ges we‡`‡k Dchz³ cÖwk¶‡Yi 

e¨e¯’v MÖnY; 

 GbwUAviwmGÕi mvsMVwbK KvVv‡gv Abz‡gv`b, hvbevnb I Awdm miÄvgvw` wUIGÛB-‡Z 

AšÍf©z³KiY; 

 ‡mev cÖZ¨vkx‡`i ¯í̂ mg‡q, ¯̂í Li‡P Ges e¨w³MZ Dcw¯’wZ Qvov †mev cÖ̀ vb wbwðZ Kiv; 

 RvZxq wkÿvbxwZ Abyhvqx miKvwi Kg©Kwgk‡bi Abyiƒc GKwU †emiKvwi wkÿK wbe©vPb Kwgkb 

MV‡bi wel‡q wkí gš¿Yvjq‡K mnvqZv cÖ̀ vb; 

 evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ mvd‡j¨i mv‡_ m¤úv`b I ev Í̄evqb| 

P¨v‡jÄ : 

 GbwUAviwmG'i wbR¯̂ Kvh©vjq ’̄vc‡bi Rb¨ Rwg µq I feb wbg©vY|   

 GbwUAviwmG'i wm‡÷g Gbvwj‡÷i k~b¨ c` c~iYmn AbjvBb Kvh©µg m¤úv`‡bi Rb¨ wbR¯̂ 

AvBwU †mj MVb|  

 ‡emiKvwi িশ া িত ােনর েবশ পয ােয় িনেয়ােগর পািরেশ াথ র eqm, mb‡`i †gqv` Ges 

gwnjv †KvUv wel‡q GKvwaK gvgjv Ges ci¯úi mvsNwl©K Av‡`k I wb‡lavÁvi Kvi‡Y k~b¨ c` 

c~i‡Y `xN©m~wÎZv ˆZwi nq|  

 mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z c‡`i ¯̂íZv, hvbevnb I Awdm miÄvgvw`‡Z AcÖZzjZv|  

 
 

Dcmsnvi : 

2005 mv‡j GbwUAviwmG cÖwZôvi ci cÖv_wgK ch©v‡q mvsMVwbK mxgve×Zv I AwfÁZvi 

AcÖZzjZvi Kvi‡Y G cÖwZôv‡bi wbeÜb cixÿvmg~‡ni †ekxifvM KvR AvDU‡mvwm©s cÖwµqvq XvKv wkÿv 

†evW© Gi gva¨‡g m¤úbœ Kiv n‡Zv| B‡Zvg‡a¨ G cÖwZôv‡bi KvwiMwi I †ckvMZ `ÿZv DbœZ nIqvq 

wbR¯̂ Rbej Ges †UwjUK evsjv‡`k wj: Gi mdIqv‡ii gva¨‡g m¤ú~Y© A‡Uv‡gkb c×wZ‡Z wbeÜb 

cixÿv MÖnY I wb‡qvM mycvwi‡ki KvR m¤úbœ Kiv n‡”Q| gywRe el© Dcj‡ÿ¨ GbwUAviwmG n‡Z 38,283 

Rb‡K cÖv_wgKfv‡e wb‡qvM mycvwik Kiv n‡q‡Q| Av`vj‡Zi gvgjvmn bvbviƒc cÖwZK‚jZvi g‡a¨ GZ 

wecyj msL¨K e¨w³‡K ‡gavi wfwË‡Z GKmv‡_ wb‡qvM mycvwik cÖ̀ v‡bi gva¨‡g miKv‡ii wWwRUvj 

KZ©…c‡¶i fwel¨r cwiKíbv 
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evsjv‡`k wewbg©v‡b G KZ…©cÿ ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡i hv‡”Q| †gaviwfwË‡Z wkÿK wb‡qv‡Mi 

mycvwi‡ki gva¨‡g GmwWwRi 4bs Goal AR©‡b GbwUAviwmG ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb Ki‡Q| 


