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রেজ্ঞরি 

ব াড়ি রিক্ষক রিেন্ধি পরীক্ষা ২০১৯ 

বেসির বেসরকারর রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠািসমূসে রিক্ষক েসত্ আগ্রেী প্রার্ীসের রিেন্ধি ও প্রত্যয়সির লসক্ষয বেসরকারর রিক্ষক রিেন্ধি ও প্রত্যয়ি কর্তপৃক্ষ 

(NTRCA) কর্তকৃ আসয়ারিত্ ব াড়ি রিক্ষক রিেন্ধি পরীক্ষা ২০১৯-বত্ অংিগ্রেসে ইচ্ছুক প্রার্ীসের রিকট েসত্ আসেেিপত্র আহ্বাি করা যাসে। 

এ পরীক্ষায় প্রার্ীসের প্রর্ম ধাসপ রপ্ররলরমিারর বটস্ট গ্রেে করা েসে। রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃপ্রার্ীসের রিত্ীয় ধাসপ রলরখত্ পরীক্ষা গ্রেে করা েসে। 

পরেত্ী ধাসপ রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তীে ৃপ্রার্ীসের বমৌরখক পরীক্ষা গ্রেে করা েসে। 

২। রিেন্ধি পরীক্ষার আসেেিপত্র: 

ক. এ পরীক্ষায় অংিগ্রেসে ইচ্ছুক প্রার্ীগেসক http://ntrca.teletalk.com.bd ওসয়েসাইসট প্রেত্ত ফ্রসম আসেেি করসত্ েসে। 

খ. রিেন্ধি পরীক্ষায় অংিগ্রেসে ইচ্ছুক প্রার্ীগেসক এ রেজ্ঞরির ৪িং অনুসেসে উরিরখত্ পদ্ধরত্সত্ আসেেিপত্র অিলাইসি পূরে করসত্ েসে। 

গ.  এ রেজ্ঞরিটি www.ntrca.gov.bd এেং http://ntrca.teletalk.com.bd ওসয়েসাইসট পাওয়া যাসে। 

৩। অিলাইসি আসেেিপত্র পূরে এেং পরীক্ষার রফ্ িমাোসির ত্াররখ এেং সময়সীমা রিম্নরূপ: 

ক.  Online-এ আসেেিপত্র পূরে ও রফ্ িমা প্রোি শুরুর ত্াররখ ও সময়: ২৮ বম, ২০১৯ ত্াররখ বেলা ৩:০০ টা। 

খ. Online-এ আসেেিপত্র িমা প্রোসির বি  ত্াররখ ও সময়: ১৯ জুি, ২০১৯ ত্াররখ সন্ধযা ৬:০০ টা পযনৃ্ত। 

গ.  অিলাইসি আসেেসির সময় প্রার্ীসক ১০িং অনুসেসে েরেতৃ্ সিেসমূসের োডকৃরপ বপ্ররসের প্রসয়ািি েসে িা। বকেল রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃ

প্রার্ীগে ১০ িং অনুসেসে েরেতৃ্ রিসেিৃিা বমাত্াসেক োডকৃরপ বপ্ররে করসেি। রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তীে ৃ প্রার্ীগেসক ১০ িং অনুসেসে েরেতৃ্ 

সিেসমূসের মূলকরপ বমৌরখক পরীক্ষার সময় আেরিকভাসে প্রেিিৃ করসত্ েসে।  

রে. দ্র. ক.  ১৯ জুি, ২০১৯ ত্াররখ সন্ধযা ৬:০০ টার মসে শুধুমাত্র User ID প্রাি প্রার্ীগে উক্ত সমসয়র পরেত্ী ৭২ ঘণ্টার মসে (অর্াৃৎ 

২২ জুি, ২০১৯ ত্াররখ সন্ধযা ৬:০০ টা পযনৃ্ত) SMS-এর মােসম (রেজ্ঞরির ৫িং অনুসেসের রিসেিৃিা অনুসরে কসর) রফ্ িমা 

রেসত্ পারসেি। 

 খ.  বি  ত্াররখ ও সমসয়র িন্য অসপক্ষায় িা বর্সক যুরক্তসঙ্গত্ সময় োসত্ বরসখ আসেেসি প্রেত্ত ত্থ্যারে সম্পসক ৃিত্ভাগ রিরিত্ 

েসয় সত্কতৃ্ার সাসর্ প্রার্ীসক রিসি Online-এ আসেেিপত্র পূরে ও বপ্ররে সম্পন্ন করসত্ পরামি ৃবেয়া যাসে। 

৪। অিলাইি আসেেিপত্র পূরে করার রিয়মােরল: 

ক. রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া অনুযায়ী প্রার্ী বয পসে আসেেি করসত্ বযাগ্য ও ইচ্ছুক ওসয়েসাইসট প্রসেি কসর বসই পসের বররডও োটি রসসলক্ট কসর 

আসেেিপসত্রর ফ্রম Open করসেি।  

খ.  Online আসেেিপসত্র প্রার্ী রিি স্বাক্ষর (দেঘযৃ ৩০০ × প্রস্থ ৮০) pixel ও ররঙ্গি ছরে (দেঘযৃ ৩০০ × প্রস্থ ৩০০) pixel স্কযাি কসর 

রিধাৃররত্ স্থাসি সরন্নসেি (Upload) করসেি।  

গ. Online আসেেিপসত্র পূরেকৃত্ ত্থ্যই বযসেতু রপ্ররলরমিারর, রলরখত্, বমৌরখক পরীক্ষা ও অন্যান্য সকল কাযিৃমসে উত্তীে ৃ প্রার্ীসের 

সাটিরৃফ্সকট প্রোসির বক্ষসত্র ব্যেহৃত্ েসে, বসসেতু Online-এ আসেেিপত্র বপ্ররে (Submit) করার পূসেইৃ পূরেকৃত্ সকল ত্সথ্যর সঠিকত্া 

সম্পসক ৃপ্রার্ী রিসি িত্ভাগ রিরিত্ েসেি। পুেিঃ পূরেকৃত্ সকল ত্সথ্যর সঠিকত্া সম্পসক ৃপ্রার্ী রিসি িত্ভাগ রিরিত্ েসেি। আসেেিপত্র 

বপ্ররে (Submit) করার পর বকাি ত্থ্য সংসিাধিসযাগ্য িয়। 

ঘ.  রেজ্ঞরিসত্ উরিরখত্ পসের িন্য বকাি প্রার্ীর রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া িা র্াকসল উক্ত প্রার্ী আসেেি করসত্ পারসেি িা। বকাি প্রার্ী রেসেি েসত্ ত্াঁর 

অরিৃত্ রডরগ্রসক উরিরখত্ পেসমূসের পাসবৃ েরেতৃ্ বকাি রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্ার সমমাসির েসল োরে করসল ত্াসক বস মসম ৃসংরিষ্ট ইকুইভযাসলন্স 

করমটি ো রিক্ষা মন্ত্রোলসয়র সংরিষ্ট রেভাগ কর্তকৃ প্রেত্ত ইকুইভযাসলন্স সিসের মূলকরপ বমৌরখক পরীক্ষার সময় সাক্ষাৎকার বোসড ৃউপস্থাপি 

করসত্ েসে। অন্যর্ায় বমৌরখক পরীক্ষা গ্রেে করা েসে িা। 

ঙ.  প্রার্ী Online-এ পূরেকৃত্ আসেেিপসত্রর রপ্রণ্টকরপ সংরক্ষে করসেি। রপ্ররলরমিারর ও রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তীে ৃেসল এ অিলাইি আসেেিপসত্রর 

একটি রপ্রণ্টকরপ ও ১০িং অনুসেসে চারেত্ সিেসমূসের মূলকরপ বমৌরখক পরীক্ষার সময় প্রেিিৃ করসেি। ত্াছাড়া পরীক্ষা চলাকালীি অিলাইি 

আসেেিপসত্রর একটি রপ্রণ্টকরপ প্রার্ী ব্যরক্তগত্ভাসে সংরক্ষে করসেি যাসত্ সঠিকত্া রিরূপসের প্রসয়ািি েসল প্রার্ী ত্া প্রেিিৃ করসত্ পাসরি। 

চ. প্রার্ী বয পসে পরীক্ষায় অংিগ্রেসের িন্য আসেেি করসত্ বযাগ্য ও ইচ্ছুক বস পসের রেপরীসত্ রেজ্ঞরিসত্ উরিরখত্ রে য়/ রে য়সমূে েসত্ রিেন্ধি 

পরীক্ষার ঐরেক রে য় রিধাৃরে করসেি এেং ত্া Online আসেেিপসত্র উসিখ করসেি। 

ছ. প্রার্ীর রিি িাম, রপত্ার িাম ও মাত্ার িাম এস.এস.রস অর্ো সমমাসির পরীক্ষা পাসির সিসে বযরূপ উসিখ রসয়সছ অিলাইি আসেেিপসত্র 

একইভাসে পূরে করসেি। 

ি. Online আসেেিপসত্র প্রার্ীর প্রেত্ত বমাোইল বফ্াি িম্বসর পরীক্ষা সংিান্ত সকল রে সয় বযাগাসযাগ সম্পন্ন করা েসে রেধায় উক্ত িম্বরটি 

সােকৃ্ষরেক সচল রাখা, SMS পঠি এেং প্রাি রিসেিৃিা ত্াৎক্ষরেকভাসে অনুসরে করার প্ররত্ মসিাসযাগী েোর পরামি ৃপ্রোি করা েসে। 

৫। পরীক্ষার রফ্ প্রোি: 

ক. SMS বপ্ররসের রিয়মােরল ও পরীক্ষার রফ্ প্রোি:  

Online-এ আসেেিপত্র (Application Form) যর্াযর্ভাসে পূরে কসর রিসেিৃিা অনুসাসর প্রার্ীর ছরে এেং Signature 

upload কসর আসেেিপত্র Submit করা সম্পন্ন েসল করম্পউটাসর ছরেসে Application Preview বেখা যাসে। রির্ভলৃভাসে 

http://www.ntrca.gov.bd/
http://www.ntrca.gov.bd/
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আসেেিপত্র submit করা সম্পন্ন েসল প্রার্ী একটি User ID এেং ছরে ও স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পাসেি। উক্ত 

Applicant’s Copy প্রার্ী রপ্রণ্ট অর্ো download কসর সংরক্ষে করসেি। Applicant’s করপসত্ প্রেত্ত User ID ব্যেোর 

কসর প্রার্ী রিসম্নাক্ত পদ্ধরত্সত্ বয বকাি Teletalk pre-paid mobile িম্বসরর মােসম ০২ (দুই) টি SMS কসর পরীক্ষার রফ্ োেে 

রিধাৃররত্ ৩৫০/ - (রত্িিত্ পঞ্চাি) টাকা আসেেি Submit করার অিরধক ৭২ (োোত্তর) ঘণ্টার মসে িমা প্রোি করসেি। 

প্রর্ম SMS: NTRCA<space>User ID রলসখ Send করসত্ েসে 16222 িম্বসর।  

রিত্ীয় SMS: NTRCA<space>Yes<Space>PIN রলসখ Send করসত্ েসে 16222 িম্বসর। 

খ. রেসি ভাসে উসিখ্য, Online-এ আসেেিপসত্রর সকল অংি পূরে কসর Submit করা েসলও পরীক্ষার রফ্ িমা িা বেয়া পযনৃ্ত Online 

আসেেিপত্র বকাি অেস্থাসত্ই গৃেীত্ েসে িা। 

গ.  শুধু বটরলটক রপ্র-বপইড বমাোইল বফ্াি বর্সক প্রার্ীগে রিম্নেরেতৃ্ SMS পদ্ধরত্ অনুসরে কসর রিি রিি User ID, Serial এেং PIN 

পুিরুদ্ধার করসত্ পারসেি: 

i. User ID িািা র্াকসল: NTRCA<Space>Help<Space>User<Space>User ID & send to 

16222. 

 Example: NTRCA Help User ABCDEF & send to 16222 

ii. PIN Number িািা র্াকসল: NTRCA<Space>Help<Space>PIN<Space>PIN Number & 

send to 16222. 

 Example: NTRCA Help PIN 12345678 & send to 16222. 

৬। অেত্ীে ৃ(Appeared) প্রার্ী: 

ক. রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্ার বক্ষসত্র পরীক্ষায় অেত্ীে ৃ(Appeared) বকাি প্রার্ীর আসেেিপত্র গ্রেেসযাগ্য েসে িা। 

খ. রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্ার বক্ষসত্র সদ্য উত্তীে ৃপ্রার্ীগে সংরিষ্ট রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাি প্রধাি কর্তকৃ প্রেত্ত প্রিংসাপত্র, বটবুসলিি রিট/ িম্বরপত্র ও প্রসেিপত্র 

বমৌরখক পরীক্ষাকাসল প্রেিসৃির িন্য সংরক্ষে করসেি। 

৭। প্রসেিপত্র (Admit Card): 

ক. প্রসেিপত্র প্রারির রে য়টি প্রার্ীর প্রেত্ত বমাোইল িম্বসর যর্াসমসয় SMS-এর মােসম িািাসিা েসে। SMS প্রারির পর প্রার্ী ত্ার প্রসেিপত্র 

http://ntrca.teletalk.com.bd ওসয়েসাইট েসত্ Download কসর রিবত্ পারসেি। 

খ. রপ্ররলরমিারর বটসস্টর প্রসেিপত্র: ৫িং অনুসেসের রিসেিৃিা অনুসাসর পরীক্ষার রিধাৃররত্ রফ্ িমা েবল বটরলটক োংলাসেি রলঃ েবত্ SMS-এর 

মােসম প্রার্ীর বমাোইল িম্বসর User ID এেং Password বপ্ররে করা েসে। বপ্রররত্ User ID এেং Password ব্যেোর কসর 

প্রার্ী ত্ার রপ্ররলরমিারর বটসস্টর প্রসেিপত্র যর্াসমসয় Download কসর রিসত্ পারসেি।  

গ. রলরখত্ পরীক্ষার প্রসেিপত্র: রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃ প্রার্ীসের ফ্লাফ্ল প্রকারিত্ েওয়ার পর উত্তীে ৃ প্রার্ীসের অনুকূসল প্রসেিপত্র 

http://ntrca.teletalk.com.bd ওসয়েসাইসট প্রোি (Upload) করা েসে। উত্তীে ৃপ্রার্ীগে SMS প্রারির পর ইসত্াপূসে ৃপ্রেত্ত 

User ID এেং Password ব্যেোর কসর রলরখত্ পরীক্ষার প্রসেিপত্র যর্াসমসয় Download কসর রিসত্ পারসেি। 

ঘ. রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তীে ৃপ্রার্ীসের বমৌরখক পরীক্ষার সময় ও স্থাি SMS-এর মােসম যর্াসমসয় অেরেত্ করা েসে। 

ঙ. রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তীে ৃপ্রার্ীগে রপ্ররলরমিারর বটসস্টর প্রসেিপত্র ও রলরখত্ পরীক্ষার প্রসেিপত্র সংরক্ষে করসেি এেং বমৌরখক পরীক্ষা ও রিেন্ধি 

সিে গ্রেসের সমসয় বসগুসলা আেরিকভাসে প্রেিিৃ করসেি। 

৮। রডক্লাসরিি: 

ক. প্রার্ীসক অিলাইি আসেেিপসত্রর রডক্লাসরিি অংসি এ মসম ৃবঘা ো রেসত্ েসে বয, আসেেিপসত্রর প্রেত্ত সকল ত্থ্য সঠিক এেং সত্য। প্রেত্ত ত্থ্য 

অসত্য ো রমথ্যা প্রমারেত্ েসল অর্ো বকাি অসযাগ্যত্া ধরা পড়সল ো বকাি দুিীরত্র আশ্রয় গ্রেে করা েসল ো বকাি প্রার্ী আসেেিপসত্র জ্ঞাত্সাসর 

বকাি র্ভল ো রমথ্যা ত্থ্য প্রোি করসল ো প্রসয়ািিীয় ত্থ্য বগাপি করসল ো বটম্পাররং করসল ো বকাি িাল সাটিরৃফ্সকট োরখল করসল ো েয়স 

ও রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া সংিান্ত সাটিরৃফ্সকসটর বকাি অংি ো প্রসেিপত্র কাটাকাটি ো পররেত্িৃ করসল ো পরীক্ষার েসল বমাোইল বফ্াি ো বকাি 

ধরসির ইসলকট্ররিক বযাগাসযাগ যন্ত্রসে প্রসেি এেং উক্ত প্রযুরক্তর মােসম অসৎ পন্থা অেলম্বি করসল ো পরীক্ষার েসল দুবৃ্যেোর করসল ো 

প্রত্ারোর আশ্রয় রিসল ত্াসক উক্ত পরীক্ষাসে NTRCA কর্তকৃ অনুসষ্ঠয় পরেত্ী বয বকাি পরীক্ষার িন্য অসযাগ্য বঘা ো করা েসে, অরধকন্তু 

ত্ার রেরুসদ্ধ বফ্ৌিোরী কাযিৃমও গ্রেে করার ক্ষমত্া কর্তপৃক্ষ সংরক্ষে কসর। 

খ. বকাি প্রার্ী সম্পসক ৃঅনুসেে ৮-ক বত্ েরেতৃ্ বকাি অরভসযাগ পাওয়া বগসল, যর্াযর্ ত্েন্ত সাসপসক্ষ সংরিষ্ট প্রার্ীর রিেন্ধি োরত্ল কসর সিেপত্র 

প্রত্যাোর করা েসে এেং রত্রি বকাি বেসরকারর রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসি রিসয়াগ বপসয় র্াকসল উক্ত রিসয়াগ োরত্ল েসল রেসেরচত্ েসে এেং রিসয়াগ 

লাসভর কারসে প্রাি আরর্কৃ সুরেধারে বফ্রত্সযাগ্য েসে এেং ত্ার রেরুসদ্ধ বফ্ৌিোরী কাযিৃমও গ্রেে করা যাসে। 

গ. প্রার্ী কর্তকৃ প্রেত্ত রডক্লাসরিসির বপ্ররক্ষসত্ রপ্ররলরমিারর বটসস্টর িন্য সামরয়কভাসে বযাগ্য রেসেচিা কসর প্রসেিপত্র প্রোি করা েসে।  

৯। রপ্ররলরমিারর বটস্ট: 

ক.  রপ্ররলরমিারর বটসস্টর সময়সূরচ: 

ত্াররখ ও োর সময় পযাৃয় 

৩০.০৮.২০১৯ (শুিোর)  সকাল ১০:০০ টা - সকাল ১১:০০টা  স্কুল-২ ও স্কুল 

৩০.০৮.২০১৯ (শুিোর)  রেকাল ৩:০০ টা - রেকাল ৪:০০টা  কসলি 

 

খ. প্রার্ীসের ১০০ (একিত্) িম্বসরর Multiple Choice Question (MCQ) Type রপ্ররলরমিারর বটসস্ট অংিগ্রেে করসত্ েসে। 

পরীক্ষার পূে ৃসময় ১ (এক) ঘণ্টা। Optical Mark Readable Litho Code যুক্ত উত্তরপত্র OMR বমরিসি করম্পউটাসরর 

মােসম মূল্যায়ি করা েসে।  



C:\Users\sadat\Downloads\Circular(16th Exam)-2019.docx P:3  

গ. এ পরীক্ষায় বমাট ১০০ (একিত্) টি প্রশ্ন র্াকসে। প্রার্ী প্ররত্টি শুদ্ধ উত্তসরর িন্য ১ (এক) িম্বর পাসেি, ত্সে র্ভল উত্তর রেসল প্ররত্টি র্ভল উত্তসরর 

িন্য প্রাি বমাট িম্বর েসত্ ০.৫০ (েিরমক পাঁচ শূন্য) িম্বর কাটা েসে। 

ঘ. রপ্ররলরমিারর বটসস্ট অংিগ্রেসের বক্ষসত্র প্রার্ীসের উপযুক্তত্া এেং রপ্ররলরমিারর বটসস্ট কৃত্কাযতৃ্া রিধাৃরসের বক্ষসত্র এিটিআররসএ-এর প্রেত্ত 

রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত েসল গণ্য েসে।  

ঙ. রপ্ররলরমিারর বটসস্ট পাস িম্বর ৪০%। 

চ. ৩টি পযাৃসয় যর্া- (১) স্কুল পযাৃয় (২) স্কুল পযাৃয়-২ ও (৩) কসলি পযাৃসয় পৃর্ক প্রশ্নপসত্র পরীক্ষার্ীগে রপ্ররলরমিারর বটসস্ট অংিগ্রেে করসেি। 

ছ. রপ্ররলরমিারর বটসস্টর রে য় ও িম্বর েণ্টি রিসম্ন প্রোি করা েসলা: 

িরমক িং রে সয়র িাম িম্বর েণ্টি 

1.  োংলা ২৫ 

2.  ইংসররি ২৫ 

3.  সাধারে গরেত্ ২৫ 

4.  সাধারে জ্ঞাি ২৫ 

বমাট= ১০০ 

১০। রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃপ্রার্ীসের Applicant’s Copy ও সিেসমূসের োডকৃরপ িমাোি:  

ক. রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃ প্রার্ীগেসক SMS-এর মােসম Applicant’s Copy ও সিেসমূসের োডকৃরপ বপ্ররসের ত্াররখ ও সময় 

অেরেত্ করা েসে। রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃ প্রার্ীগে SMS-এ প্রাি রিসেিৃিা বমাত্াসেক Online-এ পূরেকৃত্ আসেেি ফ্রম 

(Applicant’s Copy)-এর সাসর্ রিসম্নাক্ত সিে/ ডকুসমন্টসমূে প্রর্ম বশ্ররের বগসিসটড কমকৃত্াৃ কর্তকৃ সত্যারয়ত্ কসর খাসম ভসর যসর্ষ্ট 

সময় োসত্ বরসখ ডাকসযাসগ রিম্নঠিকািায় বপৌৌঁছাসিা অেিই রিরিত্ করসেি:  

প্রাপক: 

ঢাকা রি.রপ.ও. েক্স িম্বর-১০৩ 

ঢাকা-১০০০। 

খ. প্রসয়ািিীয় সিে/ Documents: 

 ১. Online-এ পূরেকৃত্ আসেেি ফ্রম (Applicant’s Copy) এর োডকৃরপ; 

২.  সকল রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্ার সিেপসত্রর সত্যারয়ত্ করপ; 

৩.  স্নাত্ক (পাস/ সম্মাি) পযাৃসয়র িম্বরপত্র (মাক ৃরিট/ বটবুসলিি রিট) এর সত্যারয়ত্ করপ; 

৪.  বকেল সেকারী রিক্ষক পেসমূসের বক্ষসত্র প্রার্ী কর্তকৃ Online আসেেিপসত্র উরিরখত্ Optional Subject-এর স্বপসক্ষ প্রমাে 

স্বরূপ স্নাত্ক (পাস/ সম্মাি) পযাৃসয়র প্রসেিপত্র/ পত্রসমূে এর সত্যারয়ত্ করপ;  

৫.  িাগররকত্ব সিেপসত্রর সত্যারয়ত্ করপ;  

৬.  প্রসযািয বক্ষসত্র প্ররিক্ষে সিেপসত্রর সত্যারয়ত্ করপ; 

৭.  িাত্ীয় পররচয়পত্র/ িন্ম রিেন্ধি সিে এর সত্যারয়ত্ করপ। 

গ. আসেেিপসত্রর োডকৃরপ বকািিসমই োসত্ োসত্ এিটিআররসএ কাযাৃলসয় গ্রেে করা েসে িা।  

ঘ. রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃপ্রার্ীসের বক্ষসত্র স্কুল-২ পযাৃসয়র প্রার্ীগেসক োডকৃরপ সাো খাসম, স্কুল পযাৃসয়র প্রার্ীগেসক োডকৃরপ খারক খাসম এেং 

কসলি পযাৃসয়র প্রার্ীগেসক োডকৃরপ েলুে খাসম বপ্ররে করসত্ েসে। 

ঙ.  রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃপ্রার্ীসের োডকৃরপ বপ্ররসের বক্ষসত্র খাসমর উপসর ‘‘ব াড়ি রিক্ষক রিেন্ধি পরীক্ষা ২০১৯ এর আসেেিপত্র’’ রলখসত্ 

েসে। 

চ. রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তীে ৃ প্রার্ীগে ১০ (খ) অনুসেসে েরেতৃ্ সিেসমূসের মূলকরপ এেং কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ চারেত্ অন্য বয বকাি সিসের মূলকরপ 

বমৌরখক পরীক্ষার সময় প্রেিিৃ করসেি। 

ছ. বমৌরখক পরীক্ষার সময় ১০ (খ) অনুসেসে েরেতৃ্ সিেপত্রসমূসের মূলকরপ প্রেিসৃি ব্যর্ ৃেসল প্রার্ীত্া োরত্ল েসে।  

ি. রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃ(কমপসক্ষ ৪০% িম্বরপ্রাি) প্রার্ীগসের সিেপত্রসমুে ও সংরিষ্ট কাগিপসত্রর োডকৃরপ এিটিআররসএ কর্তকৃ যাচাই-এর 

পর বকেল ত্রুটিমুক্ত প্রার্ীগে রলরখত্ পরীক্ষায় অেত্ীে ৃেওয়ার বযাগ্য রেসসসে রেসেরচত্ েসেি।  

ঝ. রিধাৃররত্ সমসয়র মসে উপসরারিরখত্ োডকৃরপসমূে বপ্ররসে ব্যর্ ৃেসল ো োডকৃরপ যাচাই-এ ত্রুটি পররলরক্ষত্ েসল সংরিষ্ট আসেেিকারীর প্রার্ীত্া 

োরত্ল েসে। 

১১। রলরখত্ পরীক্ষা: 

ক. রলরখত্ পরীক্ষার সময়সূরচ: 

ত্াররখ ও োর সময় পযাৃয় 

১৫.১১.২০১৯ (শুিোর)  সকাল ০৯:০০ টা - দুপুর ১২:০০টা  স্কুল-২ ও স্কুল 

১৬.১১.২০১৯ (িরিোর)  সকাল ০৯:০০ টা - দুপুর ১২:০০টা  কসলি 

খ. ১০০ (একিত্) িম্বসরর প্ররত্টি রে সয়র রলরখত্ পরীক্ষার সময় ৩ (রত্ি) ঘণ্টা। 

গ.  রলরখত্ পরীক্ষায় প্রাি িম্বসরর রভরত্তসত্ বমধািম অনুসাসর প্ররত্টি রে সয় কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ রেরধ বমাত্াসেক রিধাৃররত্ সংখ্যক প্রার্ীসক বমৌরখক 

পরীক্ষার িন্য রিোৃচি করা েসে। 

১২। রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তরোসির ভা া: 

োংলা, ইংসররি ও অন্যান্য ভা া সম্পরকতৃ্ রে সয়র প্রসশ্নর উত্তর সংরিষ্ট ভা াসত্ই রলখসত্ েসে। অন্যান্য রে সয়র প্রসশ্নর উত্তর োংলা ো ইংসররি 

মােসমর বয বকাি একটিসত্ রলখা যাসে। একটি রে সয়র উত্তসর (উদ্ধৃরত্ ো অরিোয ৃ বটক্সট ব্যত্ীত্) একারধক ভা া ব্যেোর করা যাসে িা। বকাি 
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রে সয়র প্রশ্নপসত্র অন্য বকািরূপ রিসেিৃিা র্াকসল উক্ত রে সয়র বক্ষসত্র ঐ রিসেিৃিা অনুযায়ী প্রসশ্নাত্তর রলখসত্ েসে। 

 

১৩।  বমৌরখক পরীক্ষা: 

ক. রলরখত্ পরীক্ষায় উত্তীে ৃ প্রার্ীসের ফ্লাফ্ল প্রকারিত্ েওয়ার পর উত্তীে ৃ প্রার্ীসের অনুকূসল বমৌরখক পরীক্ষার প্রসেিপত্র 

http://ntrca.teletalk.com.bd ওসয়েসাইসট প্রোি (Upload) করা েসে। উত্তীে ৃপ্রার্ীগে SMS প্রারির পর ইসত্াপূসে ৃপ্রেত্ত 

User ID এেং Password ব্যেোর কসর বমৌরখক পরীক্ষার প্রসেিপত্র যর্াসমসয় Download কসর রিসত্ পারসেি। 

খ. রলরখত্ পরীক্ষায় প্রাি িম্বসরর রভরত্তসত্ রেরধ বমাত্াসেক বযাগ্য প্রার্ীসক বমৌরখক পরীক্ষায় আমন্ত্রে িািাসিা েসে। 

গ. বমৌরখক পরীক্ষার িন্য রিোৃরচত্ প্রার্ীগেসক SMS-এর মােসম বমৌরখক পরীক্ষার ত্াররখ, সময় ও স্থাি অেরেত্ করা েসে। SMS-এ প্রাি 

রিসেিৃিা বমাত্াসেক রিোৃরচত্ প্রার্ীগেসক ২০ িম্বসরর বমৌরখক পরীক্ষায় অংিগ্রেে করসত্ েসে। বমৌরখক পরীক্ষার িম্বসরর ২টি অংি র্াকসে; 

যর্া- রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্ার সিেপসত্রর উপর ১২ িম্বর ও প্রশ্ন-উত্তসরর উপর ০৮ িম্বর। বমৌরখক পরীক্ষার উভয় অংসি অনুযি িত্করা ৪০% িম্বর 

িা বপসল সংরিষ্ট প্রার্ী িাত্ীয় বমধা ত্ারলকায় অন্তর্ভকৃ্ত েওয়ার বযাগ্য রেসেরচত্ েসেি িা। 

ঘ. রলরখত্ ও বমৌরখক পরীক্ষার প্রাি িম্বসরর রভরত্তসত্ রেরধ বমাত্াসেক ফ্লাফ্ল প্রকাি করা েসে। 

১৪। পযাৃয়সমূে: 

ক. স্কুল পযাৃয় েলসত্ সেকারী রিক্ষক (োংলা, ইংসররি, সামারিক রেজ্ঞাি, ব্যেসায় রিক্ষা, গরেত্, বভৌত্ রেজ্ঞাি, পোর্ ৃরেজ্ঞাি, রসায়ি, িীেরেজ্ঞাি, 

কৃর , গােসৃ্থয অর্িৃীরত্, ত্থ্য ও বযাগাসযাগ প্রযুরক্ত, চারু ও কারুকলা এেং ধম)ৃ, সেকারী রিক্ষক (িরীরচচাৃ)/ িরীরচচাৃ রিক্ষক, সেকারী বমৌলরে, 

এেসত্োরয় প্রধাি ও প্রেিকৃ পেসক বুঝাসে। 

খ. স্কুল পযাৃয়-২ েলসত্ বট্রড ইন্সট্রাক্টর, জুরিয়র বমৌলরে, জুরিয়র রিক্ষক (সাধারে) ও এেসত্োরয় ক্বারী পেসক বুঝাসে। 

গ. কসলি পযাৃয় েলসত্ প্রভা ক/ ইন্সট্রাক্টর (বটক)/ ইন্সট্রাক্টর (িি-বটক) পেসক বুঝাসে। 

১৫। রলরখত্ পরীক্ষার পে, বযাগ্যত্ার রেেরে এেং অন্যান্য িত্াৃেলী রিসম্ন উসিখ করা েল: 

িরমক 

িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(োংলা) 

োংলা ১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক পযাৃসয় ন্যযিত্ম 

৩০০ িম্বসরর োংলাসে স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও 

রেএড রডরগ্র/ সমমাি।  

অর্ো 

২.  স্নাত্ক পযাৃসয় ন্যযিত্ম ৩০০ িম্বসরর োংলাসে 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ 

সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

 

সেকারী রিক্ষক 

(োংলা) 

োংলা ১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক পযাৃসয় ৩০০ 

িম্বসরর োংলাসে ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) 

স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড ২য় বশ্ররে।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক পযাৃসয় ৩০০ 

িম্বসরর োংলাসে ২য় বশ্ররে (সমমাি রসরিরপএ) 

স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(ইংসররি) 

ইংসররি ১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক পযাৃসয় ন্যযিত্ম 

৩০০ িম্বসরর ইংসররিসে স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও 

রেএড রডরগ্র/ সমমাি।  

অর্ো 

২.  স্নাত্ক পযাৃসয় ন্যযিত্ম ৩০০ িম্বসরর ইংসররিসে 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

 সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ 

সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৪.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

 

সেকারী রিক্ষক 

(ইংসররি) 

ইংসররি ১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক পযাৃসয় ৩০০ 

িম্বসরর ইংসররিসে ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) 

স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড ২য় বশ্ররে।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক পযাৃসয় ৩০০ 

িম্বসরর ইংসররিসে ২য় বশ্ররে (সমমাি রসরিরপএ) 
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িরমক 

িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৫.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(সামারিক রেজ্ঞাি) 

১. অর্িৃীরত্  

২. রাষ্ট্ররেজ্ঞাি  

৩. ইরত্োস  

৪. ইসলাসমর ইরত্োস 

ও সংস্কৃরত্  

৫. সমািরেজ্ঞাি 

৬. সমািকল্যাে/ 

সমািকম ৃ 

৭. ভূসগাল ও পররসেি 

রেজ্ঞাি 

১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে য়সে স্নাত্ক 

রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড রডরগ্র/ সমমাি।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে য়সে স্নাত্ক 

রডরগ্র/ সমমাি।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৬.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

সেকারী রিক্ষক 

(সামারিকরেজ্ঞাি) 

সমািরেজ্ঞাি ১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সমািরেজ্ঞাি রে সয় ২য় 

বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি 

ও রেএড ২য় বশ্ররে।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সমািরেজ্ঞাি রে সয় ২য় 

বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৭.  মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(ব্যেসায় রিক্ষা) 

ব্যেসায় রিক্ষা 

(রেসাে রেজ্ঞাি, ব্যেসায় 

পরররচরত্, অর্াৃয়ি ও 

োিারিাত্করে, 

ব্যেসায় উসদ্যাগ ও 

োরেরিযক ভূসগাল) 

১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ োরেিয/ ব্যেসায় রিক্ষা 

রেভাসগ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও রে.এড রডরগ্র/ 

সমমাি।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ োরেিয/ ব্যেসায় রিক্ষা 

রেভাসগ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

 সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ 

সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৮.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(গরেত্) 

গরেত্ ১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ গরেত্সে রেজ্ঞাি রেভাসগ 

স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড রডরগ্র/ সমমাি। 

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ গরেত্সে রেজ্ঞাি রেভাসগ 

স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি। 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৯.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

সেকারী রিক্ষক 

(গরেত্) 

গরেত্ ১. বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ রেজ্ঞাি িাখায় গরেত্ 

রে য়সে ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক 

রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড ২য় বশ্ররে। 

অর্ো 

২. বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ রেজ্ঞাি িাখায় 

গরেত্ রে য়সে ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) 

স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১০.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(সভৌত্ রেজ্ঞাি) 

১. পোর্রৃেজ্ঞাি 

২. রসায়ি 

 

১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ পোর্/ৃ রসায়িসে রেজ্ঞাি 

রেভাসগ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড রডরগ্র/ 

সমমাি।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ পোর্/ৃ রসায়িসে 

রেজ্ঞািরেভাসগ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

 সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ 
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িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১১.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

সেকারী রিক্ষক 

(পোর্রৃেজ্ঞাি) 

পোর্রৃেজ্ঞাি ১. বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ পোর্রৃেজ্ঞাি 

রে য়সে ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক 

রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড ২য় বশ্ররে। 

অর্ো 

২. বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ পোর্রৃেজ্ঞাি 

রে য়সে ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক 

রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১২.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

সেকারী রিক্ষক 

(রসায়ি) 

রসায়ি ১. বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ রসায়ি রে য়সে ২য় 

বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও 

রেএড ২য় বশ্ররে। 

অর্ো 

২. বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ রসায়ি রে য়সে ২য় 

বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১৩.  মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(িীেরেজ্ঞাি) 

১. প্রারেরেজ্ঞাি 

২. উরিেরেজ্ঞাি 

১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ প্রারেরেজ্ঞাি/ 

উরিেরেজ্ঞািসে স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড 

রডরগ্র/ সমমাি।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ প্রারেরেজ্ঞাি/ 

উরিেরেজ্ঞািসে স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১৪.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(গােসৃ্থয/ গােসৃ্থয 

অর্িৃীরত্) 

গােসৃ্থয অর্িৃীরত্  ১.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে য়সে স্নাত্ক 

রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড রডরগ্র/ সমমাি।  

অর্ো 

২.  স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে য়সে স্নাত্ক 

রডরগ্র/ সমমাি।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১৫.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 

সেকারী রিক্ষক 

(ধম)ৃ 

১.ইসলাম রিক্ষা 

২.রেন্দু ধম ৃরিক্ষা 

৩.বেৌদ্ধধম ৃরিক্ষা 

৪.রিস্টধম ৃরিক্ষা 

১. ইসলাম ধসমরৃ বক্ষসত্র:  

 ক. ফ্ারিল/ সমমাি রডরগ্র ও রেএড রডরগ্র/ সমমাি।  

অর্ো 

  কারমল/ সমমাি রডরগ্র  

 খ. ফ্ারিল/ সমমাি রডরগ্র 

২. রেন্দু ধসমরৃ বক্ষসত্র: 

ক. উপারধ রডরগ্রসে স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও রেএড 

রডরগ্র/ সমমাি।  

 খ. সংস্কৃত্ রে য়সে স্নাত্ক রডরগ্র। 

৩. বেৌদ্ধ ধসমরৃ বক্ষসত্র: 

 পারল রে য়সে স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি। 

৪. রিস্ট ধসমরৃ বক্ষসত্র: 

 রর্ওলরিকযাল বকাস ৃসম্পন্নকরেসে স্নাত্ক রডরগ্র। 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১৬.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

সেকারী রিক্ষক (ধম)ৃ ১. ইসলাম রিক্ষা 

২. রেন্দু ধম ৃরিক্ষা 

৩. বেৌদ্ধধম ৃরিক্ষা 

১. ইসলাম ধসমরৃ বক্ষসত্র:  

 ন্যযিত্ম ২য় বশ্ররের ফ্ারিল রডরগ্র 

২. রেন্দু ধসমরৃ বক্ষসত্র: 
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রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

৪. রিস্টধম ৃরিক্ষা  উপারধ রডরগ্র/ সংস্কৃত্ রে য়সে ২য় বশ্ররের স্নাত্ক 

রডরগ্র। 

৩. বেৌদ্ধ ধসমরৃ বক্ষসত্র: 

 পারল রে য়সে স্নাত্ক রডরগ্র। 

৪. রিস্ট ধসমরৃ বক্ষসত্র: 

 রর্ওলরিকযাল বকাস ৃ সম্পন্নকরেসে ২য় বশ্ররের 

স্নাত্ক রডরগ্র। 

 েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে।  

১৭.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 

সেকারী রিক্ষক 

(কৃর ) 

কৃর  রিক্ষা স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ রিসম্নর বযসকাি ১টি রডরগ্র/ সমমাি 

র্াকসত্ েসেঃ 

রেএসরস (পাস/ সম্মাি) [কৃর / কৃর  অর্িৃীরত্/ মৎস্য/ 

পশুপালি/ কৃর  প্রসকৌিল/ উরিেরেদ্যা/ প্রারেরেদ্যা/ 

মৃরত্তকারেজ্ঞাি/ রডরভএম]।  

অর্ো 

কৃর  রডসলামা/ সমমাি। 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১৮.  োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(কৃর ) 

কৃর  রিক্ষা স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ রিসম্নর বযসকাি ১টি রডরগ্র/ সমমাি 

র্াকসত্ েসেঃ 

রেএসরস (পাস/ সম্মাি) [কৃর / কৃর  অর্িৃীরত্/ মৎস্য/ 

পশুপালি/ কৃর  প্রসকৌিল/ উরিেরেদ্যা/ প্রারেরেদ্যা/ 

মৃরত্তকারেজ্ঞাি/ রডরভএম]।  

অর্ো 

কৃর  রডসলামা/ সমমাি। 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

১৯.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

সেকারী রিক্ষক 

(কৃর ) 

কৃর  রিক্ষা স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ রেএসরস ইি কৃর / কৃর  অর্িৃীরত্/ 

মৎস্য/ প্রােী রচরকৎসা ও উৎপােি/ পশুপালি/ কৃর  

প্রসকৌিল/ রডরভএম/ মৃরত্তকা রেজ্ঞাি রে সয় ২য় বশ্ররের 

(সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক রডরগ্র। 

অর্ো 

০৩ (রত্ি) ো ০৪ (চার) েৎসর বময়ারে কৃর  রডসলামায় ২য় 

রেভাগ ো সমমাি রিরপএ। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি 

৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২০.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 

সেকারী রিক্ষক 

(চারু ও কারুকলা) 

চারু ও কারুকলা ১. স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ চারুকলায় স্নাত্ক রডরগ্র ও 

রেএড রডরগ্র/ সমমাি 

২. স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ চারুকলায় স্নাত্ক রডরগ্র 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২১.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

সেকারী রিক্ষক 

(ত্থ্য ও বযাগাসযাগ 

প্রযুরক্ত) 

১.ত্থ্য ও বযাগাসযাগ 

প্রযুরক্ত 

২.করম্পউটার রেজ্ঞাি 

করম্পউটার রেজ্ঞাি/ করম্পউটার ইরিরিয়াররং এ 

স্নাত্ক/ সমমাি। 

অর্ো 

োংলাসেি কাররগরর রিক্ষা বোড ৃেসত্ ০৩ েছর বময়ারে 

রডসলামা ইি করম্পউটার সাসয়ন্স রডরগ্র।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২২.  রিম্ন মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-৮ম) 

 মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১০ম) 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) 

 োরখল মােরাসা (১ম-১০ম) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

সেকারী রিক্ষক  

(িরীর চচাৃ/ িারীররক 

রিক্ষা) 

িারীররক রিক্ষা ও িীড়া ১. স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও 

রে.রপ.এড রডরগ্র/ সমমাি।  

অর্ো 

২. স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্ক রডরগ্র/ সমমাি ও 

জুরিয়র রফ্রিকযাল রডসলামা। 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 
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িরমক 

িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

২৩.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

 

সেকারী রিক্ষক 

(িরীর চচাৃ) 

িারীররক রিক্ষা ও িীড়া ১. স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ ২য় বশ্ররের (সমমাি 

রসরিরপএ) স্নাত্ক রডরগ্র এেং সরকার স্বীকৃত্ 

প্ররত্ষ্ঠাি েসত্ রফ্রিকযাল এডুসকিি এ রডসলামা 

অর্ো ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) রেরপএড। 

অর্ো 

২. স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় ো ইিরস্টটিউট েসত্ ২য় বশ্ররের 

(সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্কসে জুরিয়র রডসলামা/ 

রফ্রিকযাল এডুসকিি প্ররিক্ষে প্রাি। 

 েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২৪.  ব্যেসায় ব্যেস্থাপিা কসলি/ 

ইিরস্টটিউট 

সেকারী রিক্ষক 

(িরীর চচাৃ) 

িারীররক রিক্ষা ও িীড়া 

 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ ২য় বশ্ররের (সমমাি 

রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্রসে রফ্রিকযাল এডুসকিি 

রডসলামা  

অর্ো 

২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) রেরপএড। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২৫.  উচ্চ মােরমক কাররগরর ও 

বভাসকিিাল ইিরস্টটিউট 

জুরিয়র ইন্সট্রাক্টর 

(িরীরচচাৃ) 

 কৃর  রডসলামা ইিরস্টটিউট সেকারী প্ররিক্ষক 

(িরীরচচাৃ) 

২৬.  উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

প্রেিকৃ 

(করম্পউটার/ 

আইরসটি) 

করম্পউটার রেজ্ঞাি 

 

করম্পউটার রেজ্ঞাি/ করম্পউটার ইরিরিয়াররং এ 

স্নাত্ক/ সমমাি। 

অর্ো 

সংরিষ্ট রে সয় োংলাসেি কাররগরর রিক্ষা বোড ৃ েসত্ 

০৩ েছর বময়ারে রডসলামা ইি করম্পউটার সাসয়ন্স 

রডরগ্র।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২৭.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

 উচ্চ মােরমক কাররগরর ও 

বভাসকিিাল ইিরস্টটিউট 

 ব্যেসায় ব্যেস্থাপিা কসলি/ 

ইিরস্টটিউট 

 কৃর  রডসলামা ইিরস্টটিউট 

করম্পউটার 

প্রেিকৃ 

করম্পউটার রেজ্ঞাি 

 

বকাি স্বীকৃত্ বোড ৃ েসত্ করম্পউটার বটকসিালরিসত্ 

রডসলামা-ইি-ইরিরিয়াররং ২য় রেভাগ (সমমাি 

রসরিরপএ)। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

 

২৮.  উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) 

 

প্রেিকৃ ১. পোর্রৃেজ্ঞাি  

২. রসায়ি  

৩. প্রারেরেদ্যা  

৪. উরিেরেজ্ঞাি 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে য়সে ২য় বশ্ররের 

স্নাত্ক রডগ্রী/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যরত্ত্ রিক্ষা িীেসির অন্যান্য 

স্তসর বযসকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

অর্ো 

সংরিষ্ট রে সয় স্নাত্সকাত্তর/ সমমাি পযাৃসয় ২য় বশ্ররে 

র্াকসল অন্যান্য পযাৃসয় বয বকাি ১টি ৩য় বশ্রেী/ সমমাি 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২৯.  আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

 

সেকারী বমৌলরে ইসলাম রিক্ষা ১. োংলাসেি মােরাসা রিক্ষা বোড ৃ েসত্ ফ্ারযল/ 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সমমাি রডরগ্রসে 

রেএমএড/ রেএড/ সমমাি 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ ইসলারম আররে 

রেবরেদ্যালয় অরধভূক্ত মােরাসাসমূে েসত্ ফ্ারযল 

ো সমমাি রডরগ্রসে রেএমএড/ রেএড/ সমমাি। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালসয়র 

রর্ওলরি অনু ে, আররে ও রফ্কাে রেভাগ েসত্ 



C:\Users\sadat\Downloads\Circular(16th Exam)-2019.docx P:9  

িরমক 

িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

অিাস ৃরডরগ্রসে রেএমএড/ রেএড/ সমমাি।  

অর্ো 

২. োংলাসেি মােরাসা রিক্ষা বোড ৃ েসত্ ফ্ারযল/ 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সমমাি। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ ইসলারম আররে 

রেবরেদ্যালয় অরধর্ভক্ত মােরাসাসমূে েসত্ ফ্ারযল 

রডরগ্র ো সমমাি। 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ ো বশ্ররে 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩০.  সংযুক্ত এেসত্োরয় মােরাসা 

 

এেসত্োরয় প্রধাি ইসলাম রিক্ষা োংলাসেি মােরাসা রিক্ষা বোড ৃ েসত্ ফ্ারযল/ স্বীকৃত্ 

রেবরেদ্যালয় েসত্ সমমাি রডরগ্র। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ ইসলারম আররে রেবরেদ্যালয় 

অরধর্ভক্ত মােরাসাসমূে েসত্ ফ্ারযল রডরগ্র/ সমমাি 

রডরগ্র। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালসয়র রর্ওলরি 

অনু ে, আররে ও রফ্কাে রেভাগ েসত্ অিাস ৃরডরগ্র।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ ো বশ্ররে 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

জুরিয়র বমৌলরে কুরআি ও ত্ািেীে/ 

রফ্কাে ও আররে 

োংলাসেি মােরাসা রিক্ষা বোড ৃেসত্ আরলম রডরগ্র।  

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ ো বশ্ররে 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

জুরিয়র রিক্ষক 

(সাধারে) 

ভা া (োংলা ও 

ইংসররি) 

এইচ এস রস/ সমমাি।   

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ ো বশ্ররে 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

এেসত্োরয় ক্বারর কুরআি ও ত্ািেীে/ 

রফ্কাে ও আররে 

োংলাসেি মােরাসা রিক্ষা বোড ৃেসত্ োরখল মুিারিে/ 

আরলম মুিারিে মারের। 

সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয বকাি ১টি ৩য় রেভাগ ো বশ্ররে 

গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩১.  মােরমক কাররগরর ও বভাসকিিাল 

ইিরস্টটিউট  

 োরখল বভাসকিিাল মােরাসা 

 

বট্রড ইিস্ট্রাক্টর ১. এসগ্রাসেসড্ ফুড ২. 

বিিাসরল ইসলকট্ররিক্স 

৩. অসটাসমাটিভ ৪. 

রেরডং বমইিসটন্যান্স/ 

রসরভল কন্সট্রাকিি ৫. 

করম্পউটার ও ত্থ্য 

প্রযুরক্ত ৬. বেস বমরকং 

৭. ফ্াম ৃবমরিিারর ৮. 

রফ্স কালচার এন্ড 

রিরডং/ রশ্রম্প কালচার 

এন্ড রিরডং ৯. ফুড 

প্রসসরসং এন্ড 

রপ্রিাসভিৃি ১০. 

বিিাসরল বমকারিক্স ১১. 

বপারি ররয়াররং এন্ড 

ফ্ারমংৃ ১২. বিিাসরল 

ইসলকরট্রকযাল ওয়াকসৃ/ 

ইসলকরট্রকযাল 

বমইিসটন্যান্স ওয়াকসৃ 

১৩. রররিিাসরিি এন্ড 

এয়ারকরন্ডিরিং ১৪. 

ফ্লাওয়ার, ফ্রুট এন্ড 

বকাি স্বীকৃত্ বোড ৃেসত্ সংরিষ্ট বটকসিারিসত্ ন্যযিত্ম 

২য় রেভাসগ (সমমাি রসরিরপএ) রডসলামা-ইি-

ইরিরিয়াররং/ রডসলামা-ইি-বটকরিকযাল এডুসকিি/ 

রডসলামা-ইি বভাসকিিাল এডুসকিি/ কৃর  রডসলামা 

(রত্ি অর্ো চার েছর বময়ােী)। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 
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িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

বভরিসটেল কারিসভিি 

১৫. ওসয়রডং এন্ড 

বিরিসকিি ১৬. রসরভল 

োফ্টিং উইর্ কযাড ১৭. 

বমকারিকযাল োফ্টিং 

উইর্ কযাড ১৮. 

লাইভস্টক ররয়াররং এন্ড 

ফ্ারমংৃ ১৯. বপসিন্ট 

বকয়ার ২০. লারম্বং এন্ড 

পাইপ রফ্টিং ২১. 

আরকসৃটকচারাল 

োফ্টিং উইর্ কযাড। 

৩২.  উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) 

 আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

 

প্রভা ক 

(সংরিষ্ট রে য়) 

১. োংলা ২. ইংসররি 

৩. অর্িৃীরত্ ৪. 

রাষ্ট্ররেজ্ঞাি ৫. ইরত্োস 

৬. ইসলাসমর ইরত্োস 

ও সংস্কৃরত্ ৭. েিিৃ ৮. 

সমািরেজ্ঞাি ৯. 

সমািকল্যাে/ 

সমািকম ৃ১০. 

মসিারেজ্ঞাি ১১. সংস্কৃত্ 

১২. পোর্রৃেদ্যা ১৩. 

রসায়ি ১৪. গরেত্ ১৫. 

প্রারেরেদ্যা ১৬. উরিে 

রেজ্ঞাি ১৭. ভূসগাল ও 

পররসেি রেজ্ঞাি ১৮. 

পররসংখ্যাি ১৯. মৃরত্তকা 

রেজ্ঞাি ২০. ব্যেস্থাপিা 

২১. মাসকটৃিং ২২. 

রফ্ন্যান্স ২৩. গ্রন্থাগার ও 

ত্থ্য রেজ্ঞাি ২৪. 

ইসলাম রিক্ষা ২৫. 

পারল ২৬. রেসােরেজ্ঞাি 

২৭. কৃর রেজ্ঞাি। 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় অিাস ৃ

রডরগ্রসে ২য় বশ্ররের স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ৪ েছর 

বময়ােী ২য় বশ্ররে/ সমমাসির স্নাত্ক (সম্মাি) রডরগ্র। 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ২য় বশ্ররের 

স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যরত্ত্ রিক্ষা িীেসির অন্যান্য 

স্তসর বয বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

প্রভা ক 

(ত্থ্য ও বযাগাসযাগ 

প্রযুরক্ত) 

 

১. ত্থ্য ও বযাগাসযাগ 

প্রযুরক্ত 

২. করম্পউটার রেজ্ঞাি 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ করম্পউটার রেজ্ঞাি/ আইরসটি 

রে সয় ৪ (চার) েছর বময়ারে ২য় বশ্ররের স্নাত্ক 

(সম্মাি) রডরগ্র। 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ করম্পউটার রেজ্ঞাি/ আইরসটি 

রে য়সে স্নাত্ক রডরগ্র এেং ২য় বশ্ররের স্নাত্সকাত্তর 

রডরগ্র। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যরত্ত্ রিক্ষা িীেসির অন্যান্য 

স্তসর বয বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩৩.  উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) 

প্রভা ক (রিশুর রেকাি/ 

খাদ্য ও পুরষ্ট/ গৃে 

ব্যেস্থাপিা ও 

পাররোররক িীেি/ 

রিল্পকলা ও েস্ত্র 

পররেে) 

গােসৃ্থয অর্িৃীরত্ সংরিষ্ট রে সয়/ গােসৃ্থয অর্িৃীরত্সত্ ৪ েছর বময়ারে 

সম্মাি; 

অর্ো 

স্নাত্ক পযাৃসয় গােসৃ্থয অর্িৃীরত্সে গােসৃ্থয অর্িৃীরত্ 

রে সয় স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ রিক্ষািীেসির অন্যান্য স্তসর 

বযসকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩৪.  উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

প্রভা ক (রফ্ন্যান্স, 

ব্যাংরকং এন্ড 

রফ্ন্যান্স/ ব্যাংরকং এন্ড 

ইনু্সসরন্স 

রফ্ন্যান্স/ ব্যাংরকং এন্ড ইনু্সসরন্স রে সয় ৪ (চার) েছর 

বময়ারে ২য় বশ্ররের স্নাত্ক (সম্মাি) রডরগ্র; 
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িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) ইনু্সসরন্স) অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্সক রফ্ন্যান্স/ ব্যাংরকং 

এন্ড ইনু্সসরন্স রে য়সে রফ্ন্যান্স/ ব্যাংরকং এন্ড ইনু্সসরন্স 

রে সয় ২য় বশ্ররের স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র; 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ রিক্ষািীেসির অন্যান্য স্তসর 

বযসকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩৫.  উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) 

 

প্রভা ক 

 (উৎপােি ব্যেস্থাপিা 

ও রেপেি) 

মাসকটৃিং/ 

ইন্টারন্যািিাল 

রেিসিস/ ম্যাসিিসমন্ট 

মাসকটৃিং/ ইন্টারন্যািিাল রেিসিস ম্যাসিিসমন্ট রে সয় 

৪ (চার) েছর বময়ারে ২য় বশ্ররের স্নাত্ক (সম্মাি) রডরগ্র; 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ স্নাত্সক মাসকটৃিং/ 

ইন্টারন্যািিাল রেিসিস/ ম্যাসিিসমন্ট রে য়সে 

মাসকটৃিং/ ইন্টারন্যািিাল রেিসিস/ ম্যাসিিসমন্ট 

রে সয় ২য় বশ্ররের স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যরত্ত্ রিক্ষা িীেসির অন্যান্য 

স্তসর বয বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩৬.  আরলম মােরাসা (১ম-১২ি) 

 ফ্ারিল মােরাসা (১ম-১৫ি) 

 কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

 

প্রভা ক আররে োংলাসেি মােরাসা রিক্ষা বোড ৃ েসত্ ২য় বশ্ররের 

কারমল রডরগ্র ো স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সমমাসির 

রডরগ্র। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ ইসলামী আররে রেবরেদ্যালয় 

অরধর্ভক্ত মােরাসাসমূে েসত্ ২য় বশ্ররের কারমল রডরগ্র 

ো সমমাি। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালসয়র/ স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালসয়র 

রর্ওলরি অনু ে, আররে ও রফ্কাে রেভাগ েসত্ ২য় 

বশ্ররের অিাসসৃে স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র ো সমমাি। 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ০৪ (চার) 

েছর বময়ােী ২য় বশ্ররের সম্মাি/ সমমাি। 

সেসৃি  রডরগ্র ব্যরত্ত্ রিক্ষা িীেসির অন্যান্য স্তসর বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে ো সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

 উচ্চ মােরমক রেদ্যালয় (৬ষ্ঠ-১২ি) 

 উচ্চ মােরমক কসলি (১১ি-১২ি) 

 স্নাত্ক (পাি) কসলি (১১ি-১৫ি) 

প্রভা ক  আররে স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ আররে রে সয় অিাস ৃরডরগ্রসে 

২য় বশ্ররের স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ আররে রে সয় ৪ েছর বময়ােী 

২য় বশ্ররে/ সমমাসির স্নাত্ক (সম্মাি) রডরগ্র। 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ আররে রে সয় ২য় বশ্ররের 

স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যরত্ত্ রিক্ষা িীেসির অন্যান্য 

স্তসর বয বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩৭.  কারমল মােরাসা (১ম-১৭ি) 

 

প্রভা ক (োেীস) োেীস োংলাসেি মােরাসা রিক্ষা বোড ৃ েসত্ সংরিষ্ট রেভাসগ 

১ম বশ্ররের কারমল রডরগ্র ো স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ 

সমমাসির রডরগ্র। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ ইসলামী আররে রেবরেদ্যালয় 

অরধর্ভক্ত মােরাসাসমূে েসত্ সংরিষ্ট রেভাসগ ১ম বশ্রেীর 

কারমল ো সমমাি। 

অর্ো 

ইসলামী রেবরেদ্যালয়/ স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালসয়র রর্ওলরি 

অনু ে, আররে ও রফ্কাে রেভাগ েসত্ ১ম বশ্ররের অিাস ৃ

ও স্নাত্সকাত্তর রডগ্রী ো সমমাি।  

প্রভা ক (ত্াফ্সীর) ত্াফ্সীর 

প্রভা ক (রফ্কে) রফ্কে 

প্রভা ক (আেে) আেে 

 

৩৮.  ব্যেসায় ব্যেস্থাপিা কসলি/ প্রভা ক (োংলা) োংলা বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ৪ েছর 
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িরমক 

িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

ইিরস্টটিউট প্রভা ক (ইংসররি) ইংসররি বময়ােী ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) অিাস ৃ রডরগ্র/ 

সমমাি। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ০৩ 

(রত্ি) েছর বময়ােী অিাস ৃ রডরগ্রসে ২য় বশ্ররের 

(সমমাসির রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে য়সে 

স্নাত্ক ও সংরিষ্ট রে সয় ১ম বশ্ররের (সমমাসির 

রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

প্রভা ক (গরেত্) গরেত্ 

প্রভা ক (ব্যেস্থাপিা) ব্যেস্থাপিা 

প্রভা ক 

(রেসােরক্ষে) 

রেসােরেজ্ঞাি 

প্রভা ক 

(উসদ্যাক্তা উন্নয়ি) 

 

ব্যেস্থাপিা বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ ব্যেস্থাপিা রে সয় ৪ 

েছর বময়ােী ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) অিাস ৃ

রডরগ্র/ সমমাি। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ ব্যেস্থাপিা রে সয় ০৩ 

(রত্ি) েছর বময়ােী অিাস ৃ রডরগ্রসে ২য় বশ্ররের 

(সমমাসির রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ ব্যেস্থাপিা রে য়সে 

স্নাত্ক ও ব্যেস্থাপিা রে সয় ১ম বশ্ররের (সমমাসির 

রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

প্রভা ক (ব্যাংরকং) ব্যাংরকং বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ োরেরিযক রে সয় ৪ 

েছর বময়ােী ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) অিাস ৃ

রডরগ্র/ সমমাি। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ োরেরিযক রে সয় ০৩ 

(রত্ি) েছর বময়ােী অিাস ৃ রডরগ্রসে ২য় বশ্ররের 

(সমমাসির রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ োরেরিযক রে সয় 

স্নাত্ক ও োরিরিযক রে সয় ১ম বশ্ররের (সমমাসির 

রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র/ সমমাি। 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

প্রভা ক (করম্পউটার 

অপাসরিি) 

করম্পউটার অপাসরিি বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় ো ইিরস্টটিউট েসত্ 

করম্পউটার সাইন্স ো ইরিরিয়াররং ো সমমাসির রডরগ্র 

ো রেএসরস ইি-বটকরিকযাল এডুসকিি এ ২য় বশ্ররে/ 

সমমাসির রসরিরপএ। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ বোড ৃেসত্ করম্পউটার বটকসিালরিসত্ ১ম 

রেভাসগ (সমমাি রসরিরপএ) রডসলামা ইি ইরিরিয়াররং/ 

রডসলামা ইি বভাসকিিাল এডুসকিি/ সমমাি। 

 

[করম্পউটার বটকসিালরিসত্ রডসলামা ইি ইরিরিয়াররং 

এর বক্ষসত্র করম্পউটার রে সয় রিেন্ধিধারী রিক্ষক 

রেসসসে রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসি অন্যযি ০৫(পাঁচ) েছসরর 

রিক্ষকত্ার অরভজ্ঞত্ার পর প্রভা ক (করম্পউটার 

অপাসরিি) পসে রিেন্ধি পরীক্ষায় পাি েসত্ েসে।] 
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িরমক 

িং 

রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসির ধরে পসের িাম পরীক্ষার রে য় প্রসয়ািিীয় রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্া (ন্যযিত্ম) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

৩৯.  কৃর  রডসলামা ইিরস্টটিউট ইিস্ট্রাক্টর (সটক) 

১. কৃর  

 

১. কৃর  

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ২য় 

বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) স্নাত্ক/ সমমাি। 

 

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

 

২. প্রারে রচরকৎসা ও 

উৎপােি 

২. প্রারে রচরকৎসা ও 

উৎপােি 

৩. মৎস্য ৩. মৎস্য 

৪. কৃর  প্রসকৌিল ৪. কৃর  প্রসকৌিল 

 কৃর  রডসলামা ইিরস্টটিউট ইিস্ট্রাক্টর (িি-বটক) 

১. োংলা 

 

১. োংলা 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ৪ েছর 

বময়ােী ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) অিাস ৃ রডরগ্র/ 

সমমাি। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ০৩ 

(রত্ি) েছর বময়ােী অিাস ৃ রডরগ্রসে ২য় বশ্ররের 

(সমমাসির রসরিরপএ) স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র। 

অর্ো 

বকাি স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে য়সে 

স্নাত্ক ও ১ম বশ্ররের (সমমাসির রসরিরপএ) সংরিষ্ট 

রে সয় স্নাত্সকাত্তর রডরগ্র/ সমমাি।  

েরেতৃ্ সেসৃি  রডরগ্র ব্যত্ীত্ সমগ্র রিক্ষা িীেসি বয 

বকাি ১টি ৩য় বশ্ররে/ সমমাি গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২. ইংসররি ২. ইংসররি 

৩. গরেত্, পরররমরত্ ও 

পররসংখ্যাি 

৩. গরেত্, পরররমরত্ ও 

পররসংখ্যাি 

৪. পোর্ ৃ ৪. পোর্ ৃ

৫. রসায়ি ৫. রসায়ি 

৬. ব্যেস্থাপিা ৬. ব্যেস্থাপিা 

  

৪০.  আট ৃকসলি (চারুকলা) প্রভা ক 

১. েইং এন্ড বপইরন্টং 

 

১. েইং এন্ড বপইরন্টং 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় অিাস ৃ

রডরগ্রসে ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) এম,এফ্,এ 

রডরগ্র। 

অর্ো 

স্বীকৃত্ রেবরেদ্যালয় েসত্ সংরিষ্ট রে সয় ৪(চার) েছর 

বময়ােী ২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) রে,এফ্,এ 

(সম্মাি) রডরগ্র । 

অর্ো 

২য় বশ্ররের (সমমাি রসরিরপএ) এম,এফ্,এ রডরগ্র ২য় 

রেভাগ/ বশ্ররে/ সমমাসির রিরপএ গ্রেেসযাগ্য েসে। 

২. রপ্রন্ট বমরকং ২. রপ্রন্ট বমরকং 

৩. ওররসয়ন্টাল আট ৃ ৩. ওররসয়ন্টাল আট ৃ

৪. স্কাল্পচার ৪. স্কাল্পচার 

৫. কমারিয়ৃাল আট ৃ ৫. কমারিয়ৃাল আট/ৃ 

গ্রারফ্ক রডিাইি/ 

এযালাইড আট ৃ

৬. িাফ্টস ৬. িাফ্টস 

৭. রসরারমক ৭. রসরারমক 

৮. রিল্পকলার ইরত্োস ৮. রিল্পকলার ইরত্োস 

১৬। রসসলোস প্রারি: 

ক. রপ্ররলরমিারর বটস্ট ও রলরখত্ পরীক্ষার রে য়রভরত্তক রসসলোস NTRCA-এর http://ntrca.teletalk.com.bd এেং 

www.ntrca.gov.bd ওসয়েসাইসট পাওয়া যাসে।  

খ. সকল পসের পরীক্ষার্ীগে ত্াসের পছন্দকৃত্ ঐরেক রে সয় এিটিআররসএ প্রেত্ত রসসলোস অনুসরেপূেকৃ পরীক্ষায় অংিগ্রেে করসেি। 

১৭। পরীক্ষার উত্তরপত্র সংিান্ত বগাপিীয়ত্া: 

রপ্ররলরমিারর বটসস্টর MCQ উত্তরপত্র ও রলরখত্ পরীক্ষার সকল উত্তরপত্র বগাপিীয় েরলল রেসসসে গণ্য েসে এেং বকাি অেস্থাসত্ই বকাি প্রার্ী ো 

ত্ার প্ররত্রিরধসক বসগুসলা প্রেিিৃ ো প্রোি করা েসে িা। রপ্ররলরমিারর বটস্ট ও রলরখত্ পরীক্ষার বকাি উত্তরপত্র পুিরিরৃীক্ষে ো পুিপরীক্ষসের বকাি 

আসেেি গ্রেেসযাগ্য েসে িা। 

১৮।  রিক্ষক রিেন্ধি পরীক্ষার বযসকাি ফ্লাফ্ল পুিরিরীক্ষে ো পুিপরীক্ষসের রেধাি রেরধসত্ িা র্াকায় এ রে সয় বকাি আসেেি গ্রেেসযাগ্য েসে িা। 

১৯। পরীক্ষার বকন্দ্রসমূে: 

ক. প্রসেিপসত্র উরিরখত্ পরীক্ষা বকসন্দ্র উপরস্থত্ েসয় প্রার্ীসক পরীক্ষা রেসত্ েসে। বকন্দ্র পররেত্সৃির বকাি আসেেি গ্রেে করা েসে িা। 

খ. রপ্ররলরমিারর বটসস্টর বকন্দ্র: বেসির ২৪ (চরিি)টি বিলা িের যর্া: রেিািপুর, রংপুর, গাইোন্ধা, েগুড়া, রািিােী, িওগ াঁ, পােিা, কুরষ্টয়া, যসিার, 

খুলিা, িামালপুর, ময়মিরসংে, টাঙ্গাইল, ঢাকা, িারায়েগি, গািীপুর, ফ্ররেপুর, কুরমিা, বিায়াখালী, চট্টগ্রাম, েররিাল, পটুয়াখালী, রসসলট ও 

রাঙ্গামাটিসত্ ব াড়ি রিক্ষক রিেন্ধি পরীক্ষা২০১৯ অনুরষ্ঠত্ েসে। 
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গ. রলরখত্ পরীক্ষার বকন্দ্র: রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃ প্রার্ীসের বেসির রেভাগীয় ৮ (আট)টি বিলা িের ত্র্া: রংপুর, রািিােী, খুলিা, ঢাকা, 

চট্টগ্রাম, েররিাল, রসসলট ও ময়মিরসংে-এ রলরখত্ পরীক্ষা অনুরষ্ঠত্ েসে।  

ঘ. Online আসেেিপসত্র প্রার্ী কর্তকৃ পূরেকৃত্ পরীক্ষা বকসন্দ্র প্রার্ী রপ্ররলরমিারর বটসস্ট অংিগ্রেে করসেি। 

ঙ.  রপ্ররলরমিারর বটসস্ট উত্তীে ৃপ্রার্ীগে ত্াসের রপ্ররলরমিারর বটসস্টর বকসন্দ্রর রেপরীসত্ রিম্নছসক েরেতৃ্ বকসন্দ্র রলরখত্ পরীক্ষায় অংিগ্রেে করসেি: 

রপ্ররলরমিারর বটসস্টর বকন্দ্র রলরখত্ পরীক্ষার বকন্দ্র 

রংপুর, গাইোন্ধা ও রেিািপুর রংপুর 

েগুড়া, পােিা, িওগ াঁ ও রািিােী রািিােী 

যসিার, খুলিা ও কুরষ্টয়া খুলিা 

ঢাকা, িারায়েগি, গািীপুর, ফ্ররেপুর ও টাঙ্গাইল ঢাকা 

রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, কুরমিা ও বিায়াখালী চট্টগ্রাম 

েররিাল ও পটুয়াখালী েররিাল 

রসসলট রসসলট 

ময়মিরসংে ও িামালপুর ময়মিরসংে 

২০। রেরেধ: 

ক.  ইসত্াপূসে ৃঅনুরষ্ঠত্ রিেন্ধি পরীক্ষায় উত্তীে ৃপ্রার্ীগে বযাগ্যত্া সাসপসক্ষ ব াড়ি রিক্ষক রিেন্ধি পরীক্ষা ২০১৯ এ অংিগ্রেে করসত্ পারসেি। 

খ. এম.রপ.ও. িীরত্মালা-২০১৮ অনুযায়ী বেসরকারর রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাসি রিক্ষক পসে রিসয়াসগর সসোৃচ্চ েয়সসীমা ৩৫ (পঁয়রত্রি) েছর। 

গ. পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কসক্ষ প্রার্ীগে কাসির উপর বকাি আেরে রাখসত্ পারসেি িা। কাি বখালা রাখসত্ েসে। 

ঘ. পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কসক্ষ প্রার্ীগে গেিা/ অলংকার িাত্ীয় বকাি রকছু ব্যেোর করসেি িা। 

ঙ. পরীক্ষার েসল বিরডট কাড/ৃ বডরেট কাড ৃো ত্ৎসদৃি বকাি রকছু ো বকাি ধরসির ইসলকট্ররিক্স সামগ্রী েেি করা যাসে িা। 

চ.  রলরখত্ পরীক্ষায় কৃত্কায ৃ েসল প্রার্ীসক অিলাইি আসেেিপসত্র প্রেত্ত প্ররত্টি ত্সথ্যর স্বপসক্ষ যর্াযর্ সিে/ প্রত্যয়িপত্র বমৌরখক পরীক্ষায় 

অংিগ্রেেকালীি বোসডরৃ সম্মুসখ প্রেিিৃ করসত্ েসে। বকাি প্রার্ী অিলাইি আসেেি ফ্রম-এ প্রেত্ত ত্থ্য ও রিক্ষাগত্ বযাগ্যত্ার প্রমােস্বরূপ 

যর্াযর্ সিে/ প্রত্যয়িপত্র বোসডরৃ সম্মুসখ োরখল করসত্ ব্যর্ ৃেসল ো বকাি পসের িন্য রিধাৃররত্ বযাগ্যত্া িা র্াকসল ো আসেেি ফ্রসম র্ভল 

ত্থ্য প্রোি করসল ো বকাি অসযাগ্যত্া ো বকাি Substantive ত্রুটি ধরা পড়সল বয বকাি পযাৃসয় ত্ার প্রার্ীত্া োরত্ল েসল গণ্য েসে। 

ছ.  যরে বকাি প্রার্ী অসত্য/ রভন্নরূপ/ র্ভল ত্থ্য প্রোি কসরি এেং বয বকাি পযাৃসয় ত্া প্রমারেত্ েয় ত্সে ত্ার সামরগ্রক প্রার্ীত্া োরত্ল েসে এেং 

রত্রি NTRCA কর্তকৃ গৃেীত্ব্য পরীক্ষায় সকল পসে আসেেসির অসযাগ্য রেসসসে রেসেরচত্ েসেি এেং উক্ত প্রার্ীর রেরুসদ্ধ আইিানুগ ব্যেস্থা 

গ্রেে করা যাসে। 

ি.  যরে বকাি প্রার্ী িন্মসূসত্র োংলাসেসির িাগররক িা েি রকংো োংলাসেসির িাগররক িি এমি বকাি ব্যরক্তর সসঙ্গ রেোে েন্ধসি আেদ্ধ েি ো 

রেোে েন্ধসি আেদ্ধ েোর িন্য প্ররত্শ্রুরত্েদ্ধ েি রকংো বকাি বফ্ৌিোরর আোলত্ কর্তকৃ নিরত্ক স্খলিিরিত্ অরভসযাসগ েরন্ডত্ েি রকংো বকাি 

সরকারর ো স্বায়ত্তিারসত্ প্ররত্ষ্ঠাি ো বেসরকারর রিক্ষা প্ররত্ষ্ঠাি ো স্থািীয় কর্তপৃসক্ষর চাকুরর েসত্ েরখাস্ত েসয় র্াসকি এেং উক্তরূপ েরখাসস্তর 

পর দুই েছর সময় অরত্িান্ত িা েসয় র্াসক ত্সে রত্রি আসেেি করার িন্য বযাগ্য রেসেরচত্ েসেি িা। 

ঝ. চূড়ান্ত ফ্লাফ্ল প্রকাসির ত্াররখ েসত্ পরেত্ী ৯০ (িিই) রেসির মসে উত্তীে ৃ প্রার্ীর সিেপত্র Online আসেেিপসত্র উরিরখত্ ত্াঁর স্থায়ী 

ঠিকািার বিলা রিক্ষা অরফ্সস বপ্ররে করা েসে। উক্ত সমসয়র মসে এিটিআররসএ বকাি সামরয়ক প্রত্যয়িপত্র প্রোি করসে িা। ওসয়েসাইসট প্রেত্ত 

ফ্লাফ্ল এর রপ্রন্টকরপ সামরয়ক প্রত্যয়িপত্র রেসসসে গণ্য েসে। 

ঞ. অরিোয ৃকারেেিত্ঃ পরীক্ষার ত্াররখ ও সময় পররেরত্তৃ্ েসল ত্া যর্ারিয়সম এেং যর্াসমসয় সংরিষ্ট সকলসক অেরেত্ করা েসে। 

ট. রেজ্ঞরিসত্ অনুরিরখত্ বকাি রে সয় ব্যাখ্যার প্রসয়ািি েসল এিটিআররসএ এ রে সয় প্রসয়ািিীয় ব্যাখ্যা প্রোি করসে। 

ঠ. পরীক্ষা সংিান্ত যােত্ীয় ত্থ্য এিটিআররসএ-এর ০২-৪১০৩০১৩২ ও ০২-৪১০৩০১২৮ িম্বর বর্সক িািা যাসে। 

ড. পরীক্ষা গ্রেে, বমধাত্ারলকা প্রেয়ি ও রিেন্ধি সংিান্ত বয বকাি রে সয় কর্তপৃসক্ষর রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত েসল গণ্য েসে। 

 

 

 

 

 (এ রে এম িওকত্ ইকোল িােীি)  

পররচালক (যুগ্ম-সরচে)  

পরীক্ষা মূল্যায়ি ও প্রত্যয়ি 

এিটিআররসএ, ঢাকা। 


