
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় 

�বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ) 
৩৭/৩/এ, ই�াটন গােড �ন �রাড, �রড ি�েস� �বারাক টাওয়ার, রমনা, ঢাকা-১০০০।

 

 

ন�র ৩৭.০৫.০০০০.০১১.২৭.০০১.২২.১২২ তািরখ: 

০৪ আগ� ২০২২

২০ �াবণ ১৪২৯

ই-ির�ইিজশন সং�া� সময় বিধ �তকরণ িব�ি�

��ঃ িশ�া ম�ণালেয়র কািরগির ও মা�াসা িশ�া িবভােগর �ারক নং: ৫৭.০০.০০০০.০৫৫.৩.০০১.২২-৬৪                                 তািরখঃ ০৩/০৮/২০২২

         এত�ারা সংি�� সকল �বসরকাির িশ�া �িত�ান (�ল, কেলজ, মা�াসা ও কািরগির) �ধােনর �াতােথ � জানােনা যাে� �য, �বসরকাির িশ�া �িত�ানস�হ হেত অনলাইেন MPO ��
পেদর অিধযাচন (e-Requisition) �দান করার সময় ০৭/০৮/২০২২ ি�: তািরখ পয �� িনধ �ািরত িছল। �বসরকাির �িত�ানস�েহর আেবদেনর ��ি�েত এবং মা�াসায় �েব �র �িনয়র �মৗলভী

পদ বত�মােন ইবেতদায়ী �মৗলভী এবং �েব �র �িনয়র িশ�ক (সাধারণ) বত�মােন ইবেতদায়ী িশ�ক পদসহ অ�া� পেদ অিধযাচন �দয়ার �িবধােথ � �� পেদ অিধযাচন (e-Requisition)

�দােনর সময়সীমা আগামী ১৪/০৮/২০২২ ি�ঃ তািরখ রাত ১২.০০ ঘ�কা পয �� িনেদ �শ�েম বিধ �ত করা হেলা।  

২।       �য সকল মা�াসা ইবেতদায়ী �মৗলভী এবং ইবেতদায়ী িশ�ক পদ �তীত ইেতামে� e-Requisition কায � স�� কেরেছন, �স সকল মা�াসা (e-Requisition) সংেশাধন
(Edit) করার সময় উ� ২� পেদ চািহদা (e-Requisition) �দান/সংেশাধন করেত পারেবন। উে��, e-Requisition �দােনর সময়সীমা অিত�া� হওয়ার পর সংি�� সকল

িশ�া �িত�ানেক e-Requisition সংেশাধন (Edit) করার জ� সময় �দয়া হেব।

৪-৮-২০২২
কাজী কাম�ল আহছান

পিরচালক (িশ�াত� ও িশ�ামান)

�ফান: ০২-৪১০৩০১২১

ফ�া�: ০২-৪১০৩০০৪৯
ইেমইল: director_pedagogy@ntrca.gov.bd

সদয় �াতােথ � ও কায �ােথ � অ�িলিপ 



১) মহাপিরচালক, মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

২) মহাপিরচালক, কািরগির িশ�া অিধদ�র
 

৩) মহাপিরচালক , মাদরাসা িশ�া অিধদ�র
 ৪) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড

 
৫) �জলা িশ�া অিফসার (সকল)

৬) উপেজলা মা�িমক িশ�া অিফসার,(সকল)
 

৭) সহকারী ��া�ামার , আইিস� �সল , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ), িব�ি�� ওেয়বসাইেট �কাশ করার অ�েরাধসহ
 ৮) িপ.এ � �চয়ার�ন , �চয়ার�ান এর দ�র , �বসরকাির িশ�ক িনব�ন ও �ত�য়ন ক��প� (এন�আরিসএ), (�চয়ার�ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)।

 


