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িবষয:় বসরকািরবসরকাির   িশ ািশ া   িত ােনরিত ােনর  e-Requisition  e-Requisition সংেশাধনসংেশাধন //পিরেশাধনপিরেশাধন //পিরমাজনপিরমাজন   স িকতস িকত
জ িরজ ির   িনেদশনািনেদশনা ।।

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, িবগত ৫ মাচ ২০২০ তািরেখ বসরকাির িশ া িত ােনর ই-ির ইিজশন
দােনর িনধািরত সময়সীমা অিত া  হেয়েছ। বসরকাির িশ া িত ােন িশ ক পািরশকরেণর বশত িন ল ই-ির ইিজশন। স

লে  ইেতামে  িরত ই-ির ইিজশন েয়াজন সােপে  সংেশাধন/পিরেশাধন/পিরমাজেনর সবেশষ েযাগ দােনর িস া  হীত
হেয়েছ। যিদ কান িত ােনর িরত ই-ির ইিজশন এর সংেশাধন/পিরেশাধন/পিরমাজেনর েয়াজন হয় তেব
আবি কভােব আগামী ৩১৩১  আগআগ   ২০২০২০২০  তািরেখর মে  সংি  জলা িশ া অিফসারগণ সংি  উপেজলা মা িমক িশ া
অিফসারগেণর মা েম িনজ িনজ এলাকার অ  িত ােনর চািহদাপ  যাচাই বাছাই কের েয়াজন অ সাের িত ােনর চািহদা
সংেশাধন/পিরেশাধন/পিরমাজন েয়াজন অত াব ক িবেবিচত হেল স সম  িত ােনর িত ান ধানেক িদেয়  পে  উি িখত
সমেয়র মে  চািহদাপ  সংেশাধন কিরেয় িনেবন। সংি  িত ান ধান   User  Id & Password বহার কের
http://ngi.teletalk.com.bd- ত Login কের Edit option-এ িগেয় চািহদাপ  সংেশাধন/পিরেশাধন/   পিরমাজন
করেত পারেবন। 

০২। িত ান থেক া  সংেশািধত চািহদাপে র কিপ সংি  জলা িশ া অিফসারগণ   Panel-এ দখেত পােবন। চািহদাপ
যাচাইেয়র পর জলা িশ া অিফসারগণ িনজ িনজ Panel Page এর শেষ দিশত Save & Submit button এ
Click করেল সংেশািধত চািহদাপ েলা ড়া ভােব Submit হেয় যােব। এ ি য়া  যথাযথভােব অ সরেণর জ  িবেশষ ভােব
অ েরাধ করা হেলা। উে , য সকল e-Requisition ইেতামে  িরত হেয়েছ (৫ মাচ ২০২০ পয ) কবলমা  স সকল e-
Requisition সংেশাধন/পিরেশাধন/পিরমাজন এর ে  এ িনেদশনা েযাজ  হেব। ন ন কের কান পদ অ  করা যােব না।

০৩। আেরা উে  য, বিণত সময়সীমা অিত া  হবার পর ই-ির ইিজশন সংেশাধন/পিরেশাধন/পিরমাজেনর আর কান আেবদন এ
কাযালেয় হণেযা  হেব না। এরপরও যিদ কান িত ান ধান জনবল কাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা ২০১৮, মিহলা কাটার পিরপ
এবং নব  পেদ িনেয়ােগর িবষেয় ম ণালেয়র িনেদশনার ত য় ঘ েয় e-Requisition দান কেরন তেব ার
িব ে  জনবলকাঠােমা ও এমিপও নীিতমালা ২০১৮-এর ১৮.১(ঘ) অ যায়ী িবভাগীয় ব া হেণর জ  িশ া ম ণালেয়র সংি
িবভােগ প  রণ করা হেব। একই সােথ সংি  জলা িশ া অিফসার এবং উপেজলা মা িমক িশ া অিফসােরর উপর অিপত
দািয়  পালেন অবেহলার িবষয়  জািনেয় িশ া ম ণালেয়র সংি  িবভােগ প  রণ করা হেব। 

০৪। জন ােথ িবষয়  অিতব জ ির িহেসেব িবেবচ ।

জ ির যাগােযাগ: ০২-৪১০৩০১৩১, ০২-৪১০৩০৩৯৩, ০২-৪১০৩০১২৯ (অিফস চলাকালীন সকাল ৯.০০ িমঃ থেক িবেকল ৫.০০ িমঃ) e-
mail: ntrca2005@yahoo.com
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িবতরণ :
১) সদ  (সকল), এন আরিসএ, ঢাকা
২) জলা িশ া অিফসার (সকল)
৩) মহা ব াপক (মােক ং ও ভাস), মােক ং ও ভাস এর 
দ র, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড

ড. কাজী আসা ামান
সদ  (িশ াত  ও িশ ামান)

ারক ন র: ৩৭.০৫.০০০০.০১১.০৯.০০১.২০.৮/১ তািরখ: ৪ ভা  ১৪২৭
১৯ আগ  ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িপ.এ  চয়ার ন, চয়ার ান এর দ র, বসরকাির িশ ক িনব ন ও ত য়ন ক প  (এন আরিসএ)
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মাঃ শাহীন আলম চৗ রী 

উপপিরচালক (িশ াত  ও িশ ামান)
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