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ই-চাহিদা পেশ করা প্রসঙ্গে  

হশক্ষা প্রহিষ্ঠান প্রধানঙ্গদর জ্ঞািব্য কহিেয় হব্ষয়  

 

সাধারণ হব্ষয়: 

 

 প্রতিষ্ঠান প্রধানকে এনটিআরতিএ’র পক্ষ হকি প্রদত্ত User ID এবং Password 

এনটিআরতিএ’র িাকে অনলাইকন ভতবষ্যৎ িেল য াগাক াকগর য াগিূত্র তহিাকব 

প্রক াজন হকব তবধা  এর যগাপণী িা রক্ষািহ অপবযবহার যরাকধর দাত ত্ব প্রতিষ্ঠান 

প্রধাকনর।  

 যোন পকদর জনয অনলাইকন তিক্ষে তনক াগ চাতহদা (ই-তরকুইতজিন) যপি েরার পূকবে 
িংতিষ্ট পদ/পদিমূকহ তনক াকগর জনয আইন/তবতধ মাতিে য  িেল দাপ্ততরে 

আনুষ্ঠাতনেিা িম্পন্ন েরা আবিযে িা প্রতিপালন েরার পর ই-তরকুইতজিন যপি 

েরকি হকব। 

 যোন পকদর জনয ই-তরকুইতজিন যপি েরার িম  িংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাকন তনক াকগর যক্ষকত্র 

িরোতর তবতধ অনু া ী মতহলা যোটা পূরকণর বাধযবাধেিা োেকল িা অবিযই 

উকেখ েরকি হকব। এ যক্ষকত্র যোন অতন ম/বযিয  হকল প্রতিষ্ঠান প্রধানিহ িংতিষ্ট 

অনযানযকদর তবরুকে তবতধ যমািাকবে বযবস্থা যন া হকব। 

 যোন পকদ তনক াকগর তবরুকে মামলা/আইনগি অনয যোন তনকষ্ধাজ্ঞা োেকল যি 

যক্ষকত্র িংতিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেকে  ো ে আইনানুগ বযবস্থা তনকি হকব। আদালি 

অবমাননা হ  এমন যোন তনক াগ চাতহদা যপি েরা  াকব না।  

 প্রতিটি চাতহদা (ই-তরকুইতজিন) যপি েরার িম  এর এেটি তপ্রণ্ট েতপ িংতিষ্ট 

প্রতিষ্ঠাকন িংরক্ষণ েরকি হকব। 

োতরগতর তবষ্  (যটতলটে েিতে ে প্রকদ ):  
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পব্সরকাহর হশক্ষা প্রহিষ্ঠানসমূঙ্গি হনঙ্গয়াঙ্গের জনয 
অনলাইঙ্গন আঙ্গব্দন করঙ্গি ইচ্ছকুঙ্গদর জ্ঞািব্য কহিেয় হব্ষষ 

 

 

 

1. যবিরোতর তিক্ষা প্রতিষ্ঠানিমূহ হকি তবতভন্ন িাতরকখ অনলাইকন এনটিআরতিএ-যি প্রাপ্ত 

চাতহদা (ই-তরকুইতজিন)িমূকহর এেটি  িাতলো এনটিআরতিএ’র ওক বিাইকট প্রোি  

(ই-এ্যাডভারটাইজঙ্গমন্ট) েরা হকব। 

2. প্রোতিি িাতলোর তবতভন্ন পদিমূকহর জনয এনটিআরতিএ’র িনদধারী (১ম যেকে 

১২িম তনবন্ধন পরীক্ষা  উত্তীণে) িংতিষ্ট িেকলই এনটিআরতিএ’র তনেট অনলাইকন 

আকবদন (ই-এ্যাহিঙ্গকশন) যপি েরকি পারকবন। ই-আকবদন িরম পূরকণর িম  

নাকমর বানানিহ অনযানয িেযাতদ তনবন্ধন পরীক্ষার িরম পূরকণর িম  প্রদত্ত িকেযর 

অনুরূপ হকি হকব। 

3. প্রতিটি পকদর জনয প্রাপ্ত িেল ববধ আকবদনোরী অনলাইকন িিলভাকব আকবদন যপি 

েরার পকর এনটিআরতিএ’র পক্ষ হকি এেটি এিএমএি পাকবন। এছাড়া 
আকবদনোরীকে যপিেত ি আকবদকনর এেটি তপ্রণ্ট েতপ িংরক্ষণ েরকি হকব। 

4. প্রতিটি পকদর তবপরীকি প্রাপ্ত ববধ িেল আকবদনোরীকদরকে (িরোতর তবতধ মাতিে 

মতহলা যোটা ও আঞ্চতলে অগ্রাতধোর ইিযাতদ তবকবচনা  তনক  িরোর তনধোতরি 

পেতিকি) এনটিআরতিএ’র তনবন্ধন পরীক্ষার িলািকলর যমধার তভতত্তকি বাছাই েরা 
হকব। 

5. প্রােী বাছাইোকল িংতিষ্ট উপকজলার প্রােীকদরকে িবেপ্রেকম অগ্রাতধোর যদ া হকব। 

িংতিষ্ট উপকজলা যেকে যোন আকবদন পাও া না যগকল প ো ক্রকম িংতিষ্ট যজলা, তবভাগ 

ও জািী  যমধার তভতত্তকি প্রােী বাছাই েরা হকব। িকব তবভাগী  িহকরর পদিমূহ 

িংতিষ্ট তবভাকগর িেল প্রােীর জনয এবং রাজধানী ঢাো (উত্তর ও দতক্ষণ তিটি 

েকপোকরিন এলাো)-এর পদিমূহ িারা যদকির তনবন্ধন িনদধারীকদর জনয উন্মকু্ত 

োেকব। 
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         e-requisition যদ ার িাধারণ তনকদেিাবলীীঃ  
 

 অনলাইকন যরতজকেিনেত ি প্রতিষ্ঠানই শুধুমাত্র e-requisition তদকি পারকব। 

 অনলাইকন requisition তদকি ইচ্ছেু প্রতিষ্ঠান য  যোন ওক ব ব্রাউজাকরর মাধযকম 

http://ngi.teletalk.com.bd অেবা www.ntrca.gov.bd যি তগক  তনজ তনজ User ID ও Password( াহা 
যটতলটে 01550155555 নম্বর যেকে যপ্ররণ েরা হক কছ) তদক  login েরকি হকব।  

 িিলভাকব login েরকল Division, District, Thana, তনজ তনজ Institute এর নাম ও EIIN যদখকি 

পারকবন এবং e-requisition form যদখকি পারকবন  াহা তনম্নতলতখি পেতিকি পূরণ েরকি হকব। 

 Institute এর  GB/SMC/MMC (resulation for recruitment) Resulation No. টি Institute 

resulation no. এ  type েরকি হকব। 

 Institute Post Details এ বিে মাকন তনজ তনজ Institution এ চাকুরীরি পরুুষ্, মতহলা তিক্ষেকদর িংখযা 
working male & working female ঘকর  োক্রকম িংখযা type েরকি হকব এবং বিে মাকন প্রক াজয যক্ষকত্র 

মতহলা তিক্ষকের যোটা অন ুা ী িনূযপদ োেকল িাহা No of vacant post for female teacher quota ঘকর 

িংখযা type েরকি হকব।  

 Post details অংকি institution িার প্রক াজন মি তিক্ষে তনক াকগর জনয requisition তদকি পারকব। এ 

যক্ষকত্র তবকিষ্ ভাকব উকেখয য  টাো জমাদাকনর পকর যোকনা ভাকবই edit েরা  াকবনা। িাই requisition, 

save & submit েকর িিভাগ তনতিি হক  requisition fee জমাদাকনর জনয তবকিষ্ভাকব অনকুরাধ জানাকনা 
 াকচ্ছ। 

গাইড লাইনীঃ  
 Choose post এ তিে েরকল institution এর জনয প্রক াজয  তিক্ষেকদর এেটি িাতলো প্রদতিেি হকব  াহা 

যেকে  institute যে িার প্রক াজনমি তিক্ষে post select েরকি হকব। 

 Choose subject এ তিে েরকল subject এর িাতলো প্রদতিেি হকব  াহা যেকে institute যে িার 

প্রক াজনমি তিক্ষে এর subject select েরকি হকব। 

 No. of vacant post এ institution এর শুনয পকদর িংখযা type েকর তদকি হকব। 
 Vacant post since এ শুনয পদ  িতদন ধকর খাতল আকছ িার িাতরখ বিাকি হকব। 

 একের অতধে post প্রক াজন হকল add বাটকন click েকর গাইড লাইন অন ুা ী এেই তন কম িমে পূরন 

েরকি হকব। 
 পূরনেত ি িকেয যোকনা ভুল হকল পাকি অবতস্থি X click েকর delete েরা  াকব। 

 পূরণেত ি িেল িেয িঠিে হকল Save & Submit button এ click েরকি হকব। 
 িঠিেভাকব Submit েত ি requisition িমে Print  তনকি হকব। 

 Requisition এর Print েতপকি এেটি Requisition ID যদও া োেকব  াহা তদক  তনম্নতলতখি পেতিকি 

যটতলটে যমাবাইল যেকে SMS েকর Requisition Fee জমা তদকি হকব।  
   *** অনলাইকন আকবদনপত্র িেল অংি পূরণ েকর Submit েরা হকলও Requisition Fee জমা 
না যদও া প েন্ত online requisition যোন অবস্থাকিই গতহীি হকব না । 
 

 

 

 

 

http://ngi.teletalk.com.bd/
http://www.ntrca.gov.bd/
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Requisition Fee জমা দান (Teletalk prepaid mobile এর মাধযকম) 

 
 

প্রেম SMS : NGI <Space> Requisition ID তলকখ send েরকি হকব 16222 

 

উদাহরন: NGI  R1234   তলকখ send েরকি হকব 16222 

 

তিরতি message এ Requisition েত ি Post name ও PIN No যদও া হকব ।  াহা তদক  তিিী  

SMS েরকি হকব। 

 

তিিী   SMS : NGI  <Space> YES <Space> PIN তলকখ send েরকি হকব. 16222 

 

উদাহরন: NGI  YES  R12345678  তলকখ send েরকি হকব 16222 

 

িিলভাকব টাো জমা হকল এেটি Confirmation SMS প্রধান তিক্ষে ও িভাপতির যমাবাইকল 

যপ্ররণ েরা হকব।  
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যবিরোতর তিক্ষে তনবন্ধন ও প্রিয ন েিতে পক্ষ (NTRCA) 

এোকডতমে ভবন (৬ষ্ঠ িলা), নাক ম েযাম্পাি, ধানমতি, ঢাো-১২০৫ 

িযাক্স: ০২-৫৫১৬৭৪২৭, ওক বিাইট: www.ntrca.gov.bd 

ই-যমইল: ntrca2005@yahoo.com 

এনটিআরতিএ’র মাধযকম অনলাইকন যবিরোতর তিক্ষে তনক াকগর লকক্ষয ো েক্রম শুরু প্রিকে 

 

েণহব্জ্ঞহি 

 

এিিারা িংতিষ্ট িেকলর অবগতির জনয জানাকনা  াকচ্ছ য , িম্প্রতি িরোর যদকির 

িেল যবিরোতর তিক্ষা প্রতিষ্ঠাকন তিক্ষে তনক াকগর জনয যমধার তভতত্তকি প্রােী বাছাই েরার 

দাত ত্ব যবিরোতর তিক্ষে তনবন্ধন ও প্রিয ন েিতে পক্ষ (NTRCA)-যে প্রদান েকরকছ। উক্ত 

ো েক্রম শুরু পূবেিিে  তহকিকব এনটিআরতিএ’র পক্ষ হকি যদকির িংতিষ্ট যবিরোতর তিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানিমূকহর অনলাইকন যরতজকেিন ো েক্রম গ্রহণ েরা হক কছ। য  িেল তিক্ষা প্রতিষ্ঠান 

ইকিামকধয যরতজকেিন িম্পন্ন েকরকছ, উক্ত তিক্ষা প্রতিষ্ঠানিমূহকে িূনয পকদ তিক্ষে তনক াগ 

েরকি হকল এখন যেকে এনটিআরতিএ’র তনেট অনলাইকন চাতহদা (ই-হরকুইহজশন) যপি 

েরকি হকব।  

এমিাবস্থা , আগামী ৩০ জনু ২০১৬ প েন্ত িূনয হকব এমন পদগুকলার জনয 
প্রতিষ্ঠানিমূহ  http://ngi.teletalk.com.bd অেবা www.ntrca.gov.bd ওক বিাইকটর 

মাধযকম ৬ জনু িঙ্গি ২৫ জনু ২০১৬ প েন্ত চাতহদা যপি েরকি পারকব। 

প্রাপ্ত চাতহদািমূহ এেীভূি েকর আগামী ৩০ জনু ২০১৬ িাতরকখ এনটিআরতিএ’র 

ওক বিাইকট প্রোি (ই-এ্যাডভারটাইজঙ্গমন্ট) েরা হকব এবং আগ্রিী প্রার্থীেণঙ্গক 

আোমী ২৮ জলুাই ২০১৬ এ্র মঙ্গধয িংতিষ্ট পকদ অনলাইকন আকবদন (ই-এ্যাহিঙ্গকশন) 

যপি েরকি হকব। 

 এিদতবষ্ক  তবস্তাতরি জানকি www.ntrca.gov.bd এ আপকলাডেত ি িাকুে লার/ 

তনকদিেনা/ পত্রাতদ পকড় যদখার জনয িংতিষ্ট িেলকে অনুকরাধ েরা হল। 

 

যচ ারমযান 

এনটিআরতিএ 

http://www.ntrca.gov.bd/
mailto:ntrca2005@yahoo.com
http://ngi.teletalk.com.bd/
http://www.ntrca.gov.bd/
http://www.ntrca.gov.bd/

