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E-requisition দদয়ার সাধারন শনঙ্গদ েিািিীীঃ 

 
 অনিাইঙ্গন দরশিঙ্গেিনকৃত প্রশতষ্ঠানই শুধুমাত্র e-requisition শদঙ্গত পারঙ্গি। 

 অনিাইঙ্গন requisition শদঙ্গত ইচ্ছুক প্রশতষ্ঠান দে দকান ওঙ্গয়ি ব্রাউিাঙ্গরর মাধ্যঙ্গম 

http://ngi.teletalk.com.bd অথিা www.ntrca.gov.bd দত শিঙ্গয় শনি শনি User ID 

ও Password (োহা দেশিেক 01550155555 নম্বর দথঙ্গক দপ্ররণ করা হঙ্গয়ঙ্গে) শদঙ্গয় login করঙ্গত হঙ্গি।  

 সফিভাঙ্গি login করঙ্গি Division, District, Thana, শনি শনি Institute এর নাম ও 

EIIN দদখঙ্গত পারঙ্গিন এিং e-requisition form দদখঙ্গত পারঙ্গিন োহা শনম্নশিশখত পেশতঙ্গত পূরণ করঙ্গত হঙ্গি। 

 Recruitment এর িন্য Institute এর শিজ্ঞাপঙ্গনর Memo No টি Institute 

advertisement memo no. এ  type করঙ্গত হঙ্গি। 

 Institute Post Details এ িত েমাঙ্গন শনি শনি Institution এ চাকুরীরত পুরুষ, মশহিা 

শিক্ষকঙ্গদর সংখ্যা working male & working female ঘঙ্গর েথাক্রঙ্গম সংখ্যা type করঙ্গত হঙ্গি এিং 

িত েমাঙ্গন প্রঙ্গোিয দক্ষঙ্গত্র মশহিা শিক্ষঙ্গকর দকাো অনুোয়ী শূন্যপদ থাকঙ্গি তাহা No of vacant post for 

female teacher quota ঘঙ্গর সংখ্যা type করঙ্গত হঙ্গি।  

 Post details অংঙ্গি institution তার প্রঙ্গয়ািন মত শিক্ষক শনঙ্গয়াঙ্গির িন্য requisition শদঙ্গত 

পারঙ্গি। এ দক্ষঙ্গত্র শিঙ্গিষ ভাঙ্গি উঙ্গেখ্য দে োকা িমাদাঙ্গনর পঙ্গর দকাঙ্গনা ভাঙ্গিই edit করা োঙ্গিনা। তাই 

requisition, save & submit কঙ্গর িতভাি শনশিত হঙ্গয় requisition fee িমাদাঙ্গনর িন্য 

শিঙ্গিষভাঙ্গি অনুঙ্গরাধ িানাঙ্গনা োঙ্গে। 

িাইড িাইনীঃ  

 Choose post এ শিক করঙ্গি institution এর িন্য প্রঙ্গোিয  শিক্ষকঙ্গদর একটি তাশিকা প্রদশি েত হঙ্গি োহা 

দথঙ্গক  institute দক তার প্রঙ্গয়ািনমত শিক্ষক post select করঙ্গত হঙ্গি। 

 Choose subject এ শিক করঙ্গি subject এর তাশিকা প্রদশি েত হঙ্গি োহা দথঙ্গক institute দক তার 

প্রঙ্গয়ািনমত শিক্ষক এর subject select করঙ্গত হঙ্গি। 

 No. of vacant post এ institution এর শুন্য পঙ্গদর সংখ্যা type কঙ্গর শদঙ্গত হঙ্গি। 

 Vacant post since এ শুন্য পদ েতশদন ধঙ্গর খাশি আঙ্গে তার তাশরখ িসাঙ্গত হঙ্গি। 

 এঙ্গকর অশধক post প্রঙ্গয়ািন হঙ্গি add িােঙ্গন click কঙ্গর িাইড িাইন অনুোয়ী একই শনয়ঙ্গম ফম ে পূরন করঙ্গত হঙ্গি। 

 পূরনকৃত তঙ্গে দকাঙ্গনা ভুি হঙ্গি পাঙ্গি অিশিত X (cross button) click কঙ্গর delete করা োঙ্গি। 

 পূরণকৃত সকি তে সঠিক হঙ্গি Save & Submit button এ click করঙ্গত হঙ্গি। 

 সঠিকভাঙ্গি Submit কৃত requisition ফম ে Print  শনঙ্গত হঙ্গি। 

 Requisition এর Print কশপঙ্গত একটি Requisition ID দদওয়া থাকঙ্গি োহা শদঙ্গয় শনম্নশিশখত 

পেশতঙ্গত দেশিেক দমািাইি দথঙ্গক SMS কঙ্গর Requisition Fee িমা শদঙ্গত হঙ্গি।  

   *** অনিাইঙ্গন আঙ্গিদনপত্র সকি অংি পূরণ কঙ্গর Submit করা হঙ্গিও Requisition Fee িমা না 

দদওয়া পে েন্ত online requisition দকান অিিাঙ্গতই গৃহীত হঙ্গি না । 
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Requisition Fee িমা দান 

(Teletalk prepaid mobile এর মাধ্যঙ্গম) 

 

প্রথম SMS : NGI <Space> Requisition ID শিঙ্গখ send করঙ্গত হঙ্গি 16222 

 

উদাহরন: NGI  R1234   শিঙ্গখ send করঙ্গত হঙ্গি 16222 

 

শফরশত message এ Requisition কৃত Post name ও PIN No দদওয়া হঙ্গি । োহা শদঙ্গয় শিতীয় 

SMS করঙ্গত হঙ্গি। 

 

শিতীয়  SMS : NGI  <Space> YES <Space> PIN শিঙ্গখ send করঙ্গত হঙ্গি. 16222 

 

উদাহরন: NGI  YES  R12345678  শিঙ্গখ send করঙ্গত হঙ্গি 16222 

 
সফিভাঙ্গি োকা িমা হঙ্গি একটি Confirmation SMS প্রধান শিক্ষক ও সভাপশতর দমািাইঙ্গি দপ্ররণ করা 

হঙ্গি।  
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