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তীয় িনেয়াগ পািরশ িব ি  
 

        এত ারা সংি  সকেলর াতােথ জানােনা যাে  য, বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  
(এন আরিসএ) থেক ৩য় গণিব ি র আওতায় গত ১৫.০৭.২০২১ ি : এবং ১৬.০৭.২০২১ ি : তািরেখ ৩৮,২৮৩ 
জন াথ েক াথিমকভােব িনবাচন করা হয়। মা িমক ও উ  িশ া িবভােগর ১৭.০১.২০২২ তািরেখর ারক নং-
৩৭.০০.০০০০.০৭৩.১০১.১৯.২১ (অংশ)-১২ িনেদশনা অ যায়ী িলশ/িনরাপ া ভিরিফেকশন কায ম চলমান 
অব ায় ৩৪,০৭৩ জন াথ েক িনেয়ােগর জ  পািরশ করা হেয়েছ এবং সংি  াথ  ও িশ া িত ানেক 
এসএমএস যােগ অবিহত করা হেয়েছ। সংি  াথ েক এন আরিসএ এর ওেয়ব সাইেট েবশ কের   ইউজার 
আইিড ও পাসওয়াড বহার কের পািরশ প  ডাউন লাড কের সংি  িত ােন পািরশ পে  উি িখত তািরেখর 
মে  যাগদান করার জ  অ েরাধ করা হেলা।   
 
 ২।    অবিশ  াথ গেণর মে  ৪,১৯৮ জনেক িভ আর ফরম রণ না করায়, ০৯ জনেক িত ান সরকািরকরণ 
হওয়ায় এবং ০৩ জনেক ৩য় িনেয়াগ িব ি র ১০নং শত ভংগ কের মিহলা িশ া িত ােন শরীর চচা িশ ক 
পেদ আেবদন করায় মাট ৪২১০ জন াথ েক পািরশ করা হয়িন। য সকল াথ েক পািরশ করা হয়িন তােদর 
তািলকা এন আরিসএ এর ওেয়ব সাইেটর ৩য় গণ িব ি  নামক সবা বে  দখা যােব। 
 
৩।     য সকল াথ  িভ আর ফরম রণ কেরনিন তােদরেক আগামী ০৭.০২.২০২২ ি : তািরেখর মে  িভ আর 
ফরম এন আরিসএ অিফেস সরাসির অথবা রিজ াড ডাক যােগ জমা দয়ার জ  অ েরাধ করা হেলা । অ থায় 
তােদর াথিমক  িনবাচন বািতল বেল গ  করা হেব। এ সকল াথ  িভ আর ফরম রণ কের এন আরিসএ এর 
ই-েমইল office@ntrca.gov.bd এবং 01635405801নং মাবাইেল এসএমএস কের অবিহত 
করেবন। 
 

 
 (এ িব এম শওকত ইকবাল শাহীন) 

সদ  (িশ াত  ও িশ ামান। 
এন আরিসএ, ঢাকা। 

ফান: ৪১০৩০০৪৭ 


