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িবষয:় িব িভিবিভ   মা াস ারমা াস ার  NTRCA  NTRCA বিহ তবিহ ত   পেদপেদ   িনেয়াগিনেয়াগ   কায মকায ম   সমাি রসমাি র   পরপর   অনলাইেনঅনলাইেন
এমিপও ি রএমিপও ি র   আেবদনআেবদন   রণরণ   সেসে ।।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বসরকাির িশ া িত ান (মা াসা) জনবল কাঠােমা ও এমিপও
নীিতমালা-২০১৮ (২৩ নেভ র ২০২০ পয  সংেশািধত/সবেশষ পিরমািজত) অ যায়ী এমিপও  মা াসায়
গভিণংবিড/ ােনিজং কিম  ক ক িনেয়াগ বােডর মা েম NTRCA বিহ ত পেদ িনেয়াগ দয়া হয়। মা াসার
চািহদার ি েত িনেয়াগ বােড মা াসা িশ া অিধদ ের মহাপিরচালক মেহাদেয়র িতিনিধ মেনানয়ন দয়া হয়। িক
ল  করা যাে  য, িনেয়াগ কায ম সমা  হওয়ার পর সংি  মা াসা থেক এমিপও ি র জ  MEMIS
সফটওয় ােরর মা েম অনলাইেন িবলে  আেবদন দািখল করা হয়। অিধকাংশ ে  দখা যায় এমিপও ি র অেবদন
অনলাইেন দািখল না কের মােসরমােসর   পরপর   মাসমাস   এমনিকএমনিক  বছেররবছেরর   পরপর   বছরবছর  ফেল রাখা হয়। এর ফেল িনেয়াগ ত
িশ ক/কমচারী আিথক িতর স ুখীন হয়, িত ান যথাযথ সবা থেক বি ত হয়, মামলার উ ব হয়, এমনিক অেহ ক
িবিভ  জ লতারও ি  হয়। তাছাড়া দীঘকাল পর এমিপও ি র আেবদন দািখল করা হেল ড েম /কাগজপে র
স কতা যাচাই করা ক ন হেয় পেড়। অথচ িনেয়াগ ি য়া স  হওয়ার পর পরই অনলাইেন এমিপও ি র আেবদন
দািখল করা হেল এসব জ লতা এড়ােনা সহজ হত।

           এমতাব ায়, এখন থেক িবিভ  মা াসার NTRCA বিহ ত পেদ িনেয়াগ কায ম সমাি র পরবত  ০২ ( ই)
মােসর মে  MEMIS সফটওয় াের অনলাইেন এমিপও ি র আেবদন দািখল করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। ০২ ( ই) মােসর মে  আেবদন দািখল করা স ব না হেল িবলে রিবলে র   কারণকারণ   যথ াযথভােবযথ াযথভােব   উে খ বকউে খ বক িনেয়াগ
কায ম সমাি র সেবা  ০৪ (চার) মােসর মে  অনলাইেন এমিপও ি র আেবদন দািখল করার েযাগ পাওয়া যােব।
িনেয়াগ কায ম সমাি র পর ০৪ (চার) মাস অিত ম হওয়ার পর এমিপও ি র আেবদন পাঠােত িবল  হেল সংি

িত ান ধােনর এমিপও সামিয়ক িগতসহ ার িব ে  িবিধেমাতােবক আইনা গ ব া হণ করা হেব। এত ারা গত
১১/০৯/২০২২ি . তািরেখর ৫৭.২৫.০০০০.০০১.০৮.০০২.২০.৬৬ নং ারেক জাির ত প  বািতল করা হল।
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সভাপিত/অ / পার......... (সকল এমিপও  
কািমল/ফািজল/আিলম/ দািখল মা াসা)

হািব র রহমান
মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন ও অথ অ িবভাগ, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
২) জলা শাসক .......(সকল)
৩) রিজ ার, ইসলািম আরিব িব িব ালয়, ঢাকা।
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার ............(সকল)
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), িসিনয়র সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা
িশ া িবভাগ
৬) জলা িশ া কমকতা........(সকল)
৭) উপেজলা/থানা মা িমক িশ া অিফসার...........(সকল)[উি িখত িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ]
৮) ি গত সহকারী (িপএ), মহাপিরচালক এর দ র , মাদরাসা িশ া অিধদ র

৩০-১-২০২৩
মাঃ ৎফর রহমান 

সহকারী পিরচালক (অথ)
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