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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবভাগ, মশক্ষা মন্ত্রণালয় 

ববসরকামর মশক্ষক মিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (NTRCA) 

বরড মিদসন্ট ববারাক টাওয়ার (৪র্তৃলা) 

৩৭/৩/এ, ইস্কাটি গাদডিৃ বরাড, রমিা, ঢাকা-১০০০ 

www.ntrca.gov.bd 

 

 

তথ্য অমিকার আইি-২০০৯ এর ৫ িারা বমাতাদবক 

ববসরকামর মশক্ষক মিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (এিটিআরমসএ) তথ্যাবমলর বেণীমভমিক কযাটাগমর ও কযাটালগ 

 

িমমক 

িাং 
শাখার িাম তথ্যের ধরণ ও পররমান মবষয় 

িমর্র 

বেণী 

1.  

প্রশাসি ও অর্ ৃ

অনুমবভাগ 

ব্যরিগত নরি (২০২) টি 

বতমৃাি কমকৃতাৃদের ব্যমিগত িমর্সমূহ ক 

2.  প্রািি কমকৃতাৃদের ব্যমিগত িমর্সমূহ ক 

3.  বতমৃাি কমচৃারীদের ব্যমিগত িমর্সমূহ ক 

4.  প্রািি কমচৃারীদের ব্যমিগত িমর্সমূহ ক 

5.  
রিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত 

(১৩) টি 
মবভাগীয় মামলা সাংিান্ত িমর্ সমূহ ক 

6.  

প্রশাসি ও অর্ ৃ

অনুমবভাগ 
সংস্থাপন রিষয়ক (৫) টি 

পদোন্নমত সাংিান্ত িমর্ ক 

7.  কমকৃতাৃ স্থায়ীকরণ সাংিান্ত িমর্ ক 

8.  মসদলকশি বেড সাংিান্ত িমর্ ক 

9.  
এিটিআরমসএ’র স্থায়ী পদের মবপরীদত 

জিবল মিদয়াগ সাংিান্ত িমর্ 
ক 

10.  

পরীক্ষা মূল্যায়ি ও 

প্রতযয়ি অনুমবভাগ 

রনিন্ধন পরীক্ষা ও ফলাফল 

সংক্রান্ত (১১) টি 

মশক্ষক মিবন্ধি পরীক্ষা সাংিান্ত ক 

11.  মশক্ষক মিবন্ধি বমৌমখক পরীক্ষা সাংিান্ত ক 

12.  
পরীক্ষা মূল্যায়ি ও প্রতযয়ি অনুমবভাদগর 

মতামত সাংিান্ত 
ক 

13.  
প্রশ্নপত্র প্রণয়ি ও উিরপত্র মূল্যায়ি 

সাংিান্ত 
ক 

14.  মশক্ষক মিবন্ধি পরীক্ষার ফলাফল সাংিান্ত ক 

15.  
পরীক্ষা মূল্যায়ি ও প্রতযয়ি অনুমবভাদগর 

মবমবি 
ক 

16.  
পরীক্ষা মূল্যায়ি ও প্রতযয়ি অনুমবভাদগর 

সভা সাংিান্ত 
ক 

17.  মশক্ষক মিবন্ধি পরীক্ষার মূল সিে প্রোি ক 

18.  মশক্ষক মিবন্ধি পরীক্ষার প্রতযয়ি পত্র ক 

19.  
মশক্ষক মিবন্ধি পরীক্ষার মূল ব্াাংক সিে 

সাংিান্ত 
ক 

20.  
পরীক্ষা মূল্যায়ি ও প্রতযয়ি অনুমবভাদগর 

কমবৃন্টি সাংিান্ত 
ক 

21.  সনদ যাচাই (৭৯ টি) 
মশক্ষক মিবন্ধি সিে যাচাই সাংিান্ত 

 
ক 

22.  
মশক্ষাতত্ত্ব ও 

মশক্ষামাি অনুমবভাগ 
আইি ও মবমি আইি ও মবমি সাংদশািিী ক 
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তথ্য অমিকার আইি-২০০৯ এর ৫ িারা বমাতাদবক 

ববসরকামর মশক্ষক মিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (এিটিআরমসএ) তথ্যাবমলর বেণীমভমিক কযাটাগমর ও কযাটালগ 

 

িমমক 

িাং 
শাখার িাম তথ্যের ধরণ ও পররমান মবষয় 

িমর্র 

বেণী 

1.  

প্রশাসি ও অর্ ৃ

অনুমবভাগ 

প্রমশক্ষণ/সসরমনার (৬) টি প্রমশক্ষণ সাংিান্ত িমর্ খ 

2.   
দেমিক হামজরামভমিক েমমক 

মিদয়ামজতকরণ সাংিান্ত িমর্ 
খ 

3.  ভ্রমণ সাংিান্ত (৪) টি ভ্রমণ সাংিান্ত িমর্ খ 

4.  িয় সাংিান্ত (১৫) টি িয় সাংিান্ত িমর্ খ 

5.  
ছুটি সাংিান্ত (৪) টি 

কমকৃতাৃদের ছুটি সাংিান্ত িমর্ খ 

6.  কমচৃারীদের ছুটি সাংিান্ত িমর্ খ 

7.  
সম্মারন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় 

(৪০) টি 
সম্মারন ও পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় খ 

8.  সিতন ও ভাতা সংক্রান্ত (২২) টি সিতন ও ভাতা সংক্রান্ত নরি খ 

9.  
গারি সমরামত ও জ্বালারন 

সংক্রান্ত (৪৩) টি 

গারি সমরামত ও জ্বালারন সংক্রান্ত 

নরি 
খ 

10.  

প্রশাসরনক কাজ সংক্রান্ত (১০) টি 

কমবৃন্টি সাংিান্ত িমর্ খ 

11.  
৩য় ও ৪র্ ৃবেণীর কমচৃারী বেডওয়ারী 

বজযাষ্ঠতা মিিাৃরণ সাংিান্ত িমর্ 
খ 

12.  প্রশাসমিক আদেশ সাংিান্ত িমর্ খ 

13.  প্রদটাকল সাংিান্ত িমর্ খ 

14.  অমফস বসটআপ খ 

15.  
hvbevnb kvLvq cÖkvmwbK KvR 

msµvšÍ 
খ 

16.  wb‡qvM msµvšÍ| খ 

17.  wbe©vnx †evW© msµvšÍ| খ 

18.  অমফস ভাড়া সাংিান্ত (৪) টি অমফস ভাড়া সাংিান্ত খ 

19.  

অরিট আপরি (১৪) টি 

AwWU AvcwË খ 
20.  সরকামর অমডট খ 
21.  আপমি মবল খ 
22.  সরকামর অমডট খ 
23.  AwWU AvcwËi Z_¨vw` খ 
24.  AwWU wb®úwË খ 
25.  কণফৃুমল সাংিান্ত খ 

26.  সটরলটক সংক্রান্ত খ 

27.  AvqKi I f¨vU Pvjvb hvPvB| খ 

28.  রিজ্ঞরি রিল (৩) টি পমত্রকা মবজ্ঞমি মবল বাবে খ 
29.  রীট মপটিশি (৩) টি রীট মপটিশি খ 
30.  প্ররতথ্যিদন/ররথ্যপাট ট- (৫) টি মামসক মরদপাট ৃ খ 
31.  

বাদজট (৪) টি 
বাদজট খ 

32.  Ibas++ খ 

33.  সটরলথ্যফান রিল (৩) টি 
োিমরক ও আবামসক বটমলদফাি মবল 

বাবে। 
খ 

34.  আইি ও মবমি (২) টি আইি ও মবমি সাংদশািিী খ 
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িমমক 

িাং 
শাখার িাম তথ্যের ধরণ ও পররমান মবষয় 

িমর্র 

বেণী 

35.  রিরিধ (১৬) টি রিরিধ ও আনুষরিক রিষয়ক নরি খ 

36.  

মশক্ষাতত্ত্ব ও 

মশক্ষামাি 

অনুমবভাগ 

মশক্ষক মিদয়াগ (০৩) টি মশক্ষক মিদয়াগ খ 

37.  
পরীক্ষা মূল্যায়ন ও 

প্রতযয়ন অনুরিভাগ 
রনিন্ধন পরীক্ষা (০৭) টি রনিন্ধন পরীক্ষা সংক্রান্ত নরি খ 
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তথ্য অমিকার আইি-২০০৯ এর ৫ িারা বমাতাদবক 

ববসরকামর মশক্ষক মিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (এিটিআরমসএ) তথ্যাবমলর বেণীমভমিক কযাটাগমর ও কযাটালগ 

 

িমমক িাং শাখার িাম 
তথ্যের ধরণ ও 

পররমান 
মবষয় 

িমর্র 

বেণী 

1.  প্রশাসি ও অর্ ৃ

অনুমবভাগ 
সংস্থাপন রিষয়ক 

মবভাগীয় পরীক্ষা সাংিান্ত িমর্ গ 

2.  মশক্ষক প্রমশক্ষণ সাংিান্ত িমর্ গ 

3.  

মশক্ষাতত্ত্ব ও 

মশক্ষামাি অনুমবভাগ 

মশক্ষক মিদয়াগ-(৩) টি 

মশক্ষক মিদয়াগ সংক্রান্ত নরি গ 

4.  প্রমতষ্ঠাি প্রিাি মিদয়াগ গ 

5.  বসমসপ মশক্ষক মিদয়াগ গ 

6.  মি.মি.চ.বযা.অ. আদবেি গ 

7.  মিদয়াগ অমভদযাগ গ 

8.  মামলা জিাি-(৩) টি মামলা জিাি গ 

9.   তেন্ত প্রমতদবেি গ 

10.  
প্রমতষ্ঠাি িাম 

সাংদশািি (২) টি 
প্রমতষ্ঠাি িাম সাংদশািি গ 

11.   মতামত প্রোি গ 
12.  রিরিধ মশক্ষা প্রকল্প গ 

13.   
Non MPO- Post পে 

MPO সাংিান্ত 
গ 

14.   এনটিএসরস গ 
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তথ্য অমিকার আইি-২০০৯ এর ৫ িারা বমাতাদবক 

ববসরকামর মশক্ষক মিবন্ধি ও প্রতযয়ি কর্তপৃক্ষ (এিটিআরমসএ) তথ্যাবমলর বেণীমভমিক কযাটাগমর ও কযাটালগ 

 

িমমক িাং শাখার িাম তথ্যের ধরণ মবষয় 
িমর্র 

বেণী 

1.  

মশক্ষাতত্ত্ব ও মশক্ষামাি 

অনুমবভাগ 

বামষকৃ প্রমতদবেি বামষকৃ প্রমতদবেি 
ঘ 

2.  মবমবি তথ্যামে মবমবি তথ্যামে 
ঘ 

3.  
মমহলা বকাটা মিদয়াগ 

সাংিান্ত 
মমহলা বকাটা মিদয়াগ সাংিান্ত 

ঘ 

4.  বমিািম সাংিান্ত বমিািম সাংিান্ত 
ঘ 

5.  
e-Requistion 

চামহো  ভুল 

e-Requistion চামহো  

ভুল 

ঘ 

6.  
MPO- Post  এ 

মিদয়াগ িা বেয়া 

MPO- Post  এ মিদয়াগ িা 

বেয়া 
ঘ 

  

 

 
৩০/১২/২০২১ 

(দমা:  ওিায়দুর রহমান) 

সরচি (উপসরচি)  

এিটিআরমসএ, ঢাকা। 

বফাি : ৪১০৩০১২০ 

ই-দমইল: secretary_ntrca@ntrca.gov.bd 

 

 
 


