
Non-Government Teachers' Registration & Certification 
Authority (NTRCA) 

 

                

JOB: Application Form Fill-Up 
Post: School/collage/Madrasah/Technical/Business Management 

 
Application Duration: 04/04/2021 — 30/04/2021 

 
 

Instruction 
• আেবদনকারীেদর জ+ িনেদ -শনাবলী                                                                                                                 
• ফম -2 3রণ করার 3েব - আপনােক িন6 িলিখত িবষয় ত; ও উপকরন সহ @Aত হেত হেব 

 

১. http://ngi.teletalk.com.bd Cপইজ2 যিদ Fকমত Cদখা না যায় তাহেল আপনার Gাউজার2 পরীHা    
কের আপেডট কKন এবং আপেডেটড ইNারেনট এOেPরার অথবা Sগল CUাম Gাউজার2 Vবহার  করেত পােরন। 

২. ফেটা (৩০০*৩০০ িপেOল) এবং [াHর (৩০০*৮০িপেOল) jpeg ফর]াট ^হন Cযা_। 

৩. আেবদনকারীর ত;  (Cযমন: পরীHার Vাচ,Cরাল নaর, Cপাb,িবষয় সcিক-ত ত; ইতdািদ)3রণ কKন। 

৪. আেবদনকারী যারা এন2আরিসএ এর (১ম - ৭ম পরীHায় উgীণ -) হেয়েছ তারা অবiই তােদর ত;  NTRC Cথেক 
@দানjত সনদ অkযায়ী িদেত হেব। 

৫. আেবদনকারী যারা এন2আরিসএ এর (৮ম—১৫ তম পরীHায় উgীণ -) হেয়েছ তােদর ত; আেবদন ফম -2েত 
[য়ংিUয়ভােব @দিশ -ত হেব। 

                 ৬.   আেবদন করেত  e-application  এ বাটন িoক কKন। সpওয়dার2 আপনােক ফরম2 সqণ -Kেপ 3রণ 
করেত িনেদশ -না িদেব।                                                

৭. @েয়াজনীয় ত; 3রণ কKন এবং আপনার জ+  উপrs Cপাt2 িনব -াচন কKন।  

৮. জu তািরখ : @থেম কdােলvার মাস ও বছর িনব -াচন কKন এবং তািরখ2 িনব -াচন কKন।আপিন  [য়ংিUয়ভােব  
dd/mm/yyyy ফর]াট2 Cদখেত পােবন। 

৯. xায়ী Fকানা:(আেবদনকারী) আেবদনকারী িনজ Cজলা অবiই সতক-তার সােথ @দান করেবন । 

১০. সFক ভােব আেবদন ফম - সাবিমট করেল ছিব ও [াHর সহ Applicant Copy download হেব এবং 
ভিবyত @েয়াজেন এ2 সংরHন কKন। 

সকল ত;, ছিব,[াHর সFক @দশ -ন হেল APPLICANT COPY কিপর িনেদ -শনা অkযায়ী SMS এর 
মাzেম আেবদন িফ অবiই জমা িদেত হেব।  



Non-Government Teachers' Registration & Certification 
Authority (NTRCA) 

 
****অনলাইেন আেবদনপ{ সকল অংশ 3রণ কের submit করা হেলও Application Fee  জমা না 
Cদওয়া পয|- Online application  Cকান অবxােতই }হীত হেব না। 

 

 
Application Fee (BTD 100) জমা দান ( Teletalk prepaid mobile এর মাzেম) 

à আেবদন ফম - 3রণ করার পের এক2 Application ID পাওয়া যােব। তারপর Cযেকান Teletalk 
Prepaid Number Cথেক িনধ -ািরত ফর]াট এ SMSপাঠােত হেব।  

1st SMS: NGI<space>User ID িলেখ 16222 নaের পাঠােত হেব।  

Example: NGI  ABCDEF  and send it to 16222 

2nd SMS: NGI <space>Yes<space>PIN  িলেখ 16222 নaের পাঠােত হেব। 

Example: NGI YES 123456789  and send it to 16222 

 
সফলভােব টাকা জমা হেল এক2 Confirmation SMS candidate এর Cমাবাইেল C@রণ করা হেব। 
 
****অনলাইেন আেবদনপ{ সকল অংশ 3রণ কের submit করা হেলও Application Fee  জমা না 
Cদওয়া পয|- Online application  Cকান অবxােতই }হীত হেব না। 
 

 
জKরী @েয়াজেন কল কKন - ১২১ এ (�� মা{ Cটিলটক নাaার Cথেক) (Call 121, Then Press 8, Then 
Press 1) । Cযেকান Cমাবাইল অপােরটর Cথেক সরাসির কল কKন ০১৫০০১২১১২১ নাaাের) 

 

 
 

                                                 


