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তনদয়াগ তফজ্ঞতি 

 

 

অথ থননততক ম্পকথ তফবাগ, অথ থ ভন্ত্রণারদয়য যাজস্ব খাতভুক্ত রনয় াগয়মাগ্য শূন্য য়দয রফযীয়ত জাতী  বফতন বের, ২০১৫-এয ১৩-তভ, ১৬-তভ ও ২০-তভ 

বেডভুক্ত তনদনাক্ত স্থায়ী দদ (াধাযণ ও তাফদকাল) যাতয জনফর তনদয়াদগয রদযে দদয াদবথ ফতণ থত দতথ ফাাংরাদদদয প্রকৃত নাগতযকদদয তনকট দত দযখাস্ত 

আহ্বান কযা মাদছেঃ  

ক্রেঃ 

নাং 

দদয নাভ, শেড ও শফতন 

শের  

(জাতীয় শফতন শের, ২০১৫ 

অনুমায়ী) 

তনদয়াগদমাগ্য 

শূন্য দদয 

াংখ্যা 

প্রদয়াজনীয় শমাগ্যতা শম কর শজরায প্রাথীগণ আদফদন কযশত 

াযদফন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১। াঁট-মুদ্রাযতযক কাভ-

কতম্পউটায অাদযটয 

 

(১৩-তভ বেড) 

 

১১০০০-২৬৫৯০/-  

০৭ (াত) টি 

 

ক) স্বীকৃত তফবতফদ্যারয় দত স্দাতক ফা 

ভভাদনয তডেী;  

খ) াঁটতরতদত ফ থতনন গতত  প্রতত তভতনদট 

ইাংদযতজদত ৭০ ব্দ এফাং ফাাংরায় ৪৫ ব্দ;  

গ) কতম্পউটায টাইতাংদয় ফ থতনন গতত প্রতত 

তভতনদট ইাংদযতজদত ৩০ এফাং ফাাংরায় ২৫ 

ব্দ; 

ঘ) কতম্পউটায প্রতযণ প্রাি; এফাং 

ঙ) কতম্পউটা শয Word Processing  

ই-শভইর, পোক্স তযচারনা য় দযতা ও 

অতবজ্ঞতা থাকদত দফ 

ঢাকা, গাজীপুয , নাযা ণগঞ্জ, পরযদপুয, 

যীয়তপুয, রিয়াযগঞ্জ, টাঙ্গাইর, জাভারপুয , 

শনত্রদকাণা, চট্টোভ, ফান্দযফান াফ থতে শজরা , 

কক্সফাজায, চাঁদপুয , কুতভল্লা , খাগড়াছতড় াফ থতে 

শজরা, রযীপুয, শনায়াখারী, যাঙাভাটি াফ থতে 

শজরা, রযাজগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ, ফগুড়া, 

তদনাজপুয, রারভতনযাট, নীরপাভাযী, ঞ্চগড়, 

ঠাকুযগাঁও, খুরনা, মদায, রঝনাইদ, 

ফাদগযাট, াতক্ষীযা, কুরি া, ফযগুনা, 

টু াখারর, তদরট, বভৌরবীফাজায,  সুনাভগঞ্জ 

ও তফগঞ্জ। 

 

(এততভ ও াযীতযক প্রততফন্ধী শকাটায় কর 

শজরায প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন) 

২। অতপ কাযী-কাভ-

কতম্পউটায মুদ্রাযতযক 

 

(১৬-তভ বেড) 

 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

 

০৬ (ছয়) টি 

 

ক) স্বীকৃত শফাড থ দত উচ্চভাধ্যতভক 

াটি থতপদকট (এইচ.এ.ত) ফা ভভাদনয 

যীযায় উত্তীণ থ;  

খ) কতম্পউটায টাইতাংদয় ফ থতনন গতত প্রতত 

তভতনদট ইাংদযতজদত ২০ এফাং ফাাংরায় ২০ 

ব্দ; 

গ) কতম্পউটায প্রতযণ প্রাি; এফাং 

ঘ) কতম্পউটাশয Word Processing  

ই-শভইর, পোক্স তযচারনা য় দযতা ও 

অতবজ্ঞতা থাকদত দফ 

ঢাকা, গাজীপুয , নাযা ণগঞ্জ, পরযদপুয, 

যীয়তপুয, রিয়াযগঞ্জ, টাঙ্গাইর, জাভারপুয , 

শনত্রদকাণা, চট্টোভ, ফান্দযফান াফ থতে শজরা , 

কক্সফাজায, চাঁদপুয , কুতভল্লা , খাগড়াছতড় াফ থতে 

শজরা, রযীপুয, শনায়াখারী, যাঙাভাটি াফ থতে 

শজরা, রযাজগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ, ফগুড়া, 

তদনাজপুয, রারভতনযাট, নীরপাভাযী, ঞ্চগড়, 

ঠাকুযগাঁও, খুরনা, মদায, রঝনাইদ, 

ফাদগযাট, াতক্ষীযা, কুরি া, ফযগুনা, 

টু াখারর, তদরট, বভৌরবীফাজায,  সুনাভগঞ্জ 

ও তফগঞ্জ। 

 

(এততভ ও াযীতযক প্রততফন্ধী শকাটায় কর 

শজরায প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন) 

৩। অতপ ায়ক 

 

(২০-তভ বেড) 

 

৮২৫০-২০০১০/- 

১৮ 

(আঠায) টি 

 

ভাধ্যতভক স্কুর াটি থতপদকট ( এ.এ.ত) ফা 

ভভাদনয যীযায় উত্তীণ থ  

ঢাকা, গাজীপুয, ভাতনকগঞ্জ, পতযদপুয, 

যীয়তপুয, ভয়ভনতাং, শযপুয, চট্টোভ, 

ফান্দযফান াফ থতে শজরা, কক্সফাজায, 

ব্রাহ্মণফাতড়য়া, কুতভল্লা, খাগড়াছতড় াফ থতে 

শজরা, শপনী, রক্ষ্মীপুয, শনায়াখারী, যাঙাভাটি 

াফ থতে শজরা, াফনা, তযাজগঞ্জ, নাদটায, 

চাঁাইনফাফগঞ্জ, ফগুড়া, যাংপুয, তদনাজপুয, 

নীরপাভাযী, ঠাকুযগাঁও, খুরনা, তঝনাইদ, 

ফাদগযাট, াতযীযা, কুতিয়া, শবারা, 

তদযাজপুয, টুয়াখারী, তদরট, শভৌরবীফাজায, 

সুনাভগঞ্জ ও তফগঞ্জ। 

 

(এততভ ও াযীতযক প্রততফন্ধী শকাটায় কর 

শজরায প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন) 

 



 

তাফ শকাদলয জন্য 

 

০৪। অরপ িাযী িাভ- 

িরিউটায মুদ্রাক্ষরযি 

(রাফ বিাল) 

 

(১৬-তভ বেড) 

 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

০২ (দুই) টি 

 

ক) স্বীকৃত শফাড থ দত উচ্চভাধ্যতভক 

াটি থতপদকট (এইচ.এ.ত) ফা ভভাদনয 

যীযায় উত্তীণ থ;  

খ) কতম্পউটায টাইতাংদয় ফ থতনন গতত প্রতত 

তভতনদট ইাংদযতজদত ২০ এফাং ফাাংরায় ২০ 

ব্দ; 

গ) কতম্পউটায প্রতযণ প্রাি; এফাং 

ঘ) কতম্পউটাশয Word Processing  

ই-শভইর, পোক্স তযচারনা য় দযতা ও 

অতবজ্ঞতা থাকদত দফ 

ঢাকা, গাজীপুয , নাযা ণগঞ্জ, পরযদপুয, 

যীয়তপুয, রিয়াযগঞ্জ, টাঙ্গাইর, জাভারপুয , 

শনত্রদকাণা, চট্টোভ, ফান্দযফান াফ থতে শজরা , 

কক্সফাজায, চাঁদপুয , কুতভল্লা , খাগড়াছতড় াফ থতে 

শজরা, রযীপুয, শনায়াখারী, যাঙাভাটি াফ থতে 

শজরা, রযাজগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ, ফগুড়া, 

তদনাজপুয, রারভতনযাট, নীরপাভাযী, ঞ্চগড়, 

ঠাকুযগাঁও, খুরনা, মদায, রঝনাইদ, 

ফাদগযাট, াতক্ষীযা, কুরি া, ফযগুনা, 

টু াখারর, তদরট, বভৌরবীফাজায,  সুনাভগঞ্জ 

ও তফগঞ্জ। 

 

(এততভ ও াযীতযক প্রততফন্ধী শকাটায় কর 

শজরায প্রাথীগণ আদফদন কযদত াযদফন) 

 

আয়ফদন পযভ পূযণ এফং যীক্ষা  অংেয়ণয বক্ষয়ে রনম্নফরণ চত তচাফরর অতযাফশ্যিী বায়ফ অনুযণী  : 

১। ০১/০৩/২০১৯ রিিঃ তারযয়খ প্রাথীয ফ ীভা  : 

(ি) াধাযণ প্রাথীয়দয বক্ষয়ে  ফ ীভা ১৮ বথয়ি ৩০ ফছয। 

(খ)  শুধুভাে মুরক্তয়মাদ্ধা/ীদ মুরক্তয়মাদ্ধায পুে-িন্যা ও াযীরযি প্ররতফন্ধী প্রাথীয়দয বক্ষয়ে ফ ীভা ১৮ বথয়ি ৩২ ফছয। 

(গ) রফবাগী  প্রাথীয়দয জন্য ফ ীভা ৩৫ ফছয ম চন্ত ররথরয়মাগ্য। 

(ঘ) ফ  প্রভায়ণয বক্ষয়ে এরপয়ডরবট েণয়মাগ্য ন ।  

২। পূফ থফতী তনদয়াদগয াংযতযত দমূ ফতণ থত ছদকয ৩নাং করাদভ অর্ন্থভূক্ত কযা দয়দছ। 

৩।  এই রনয় াগ রফজ্ঞরিয ফরণ চত ছদকয ০১নাং ক্রতভক শথদক ০৩নাং ক্রতভক ম থর্ন্ শূন্য দমূ পূযদণ  “ফাাংরাদদ তচফারয় (কোডায ফতভূ থত শগদজদটড কভ থকতথা 

এফাং নন-শগদজদটড কভ থচাযী) তনদয়াগ তফতধভারা, ২০১৪”  এফাং  ০৪নাং ক্রতভদকয শূন্যদ পূযদণ “ভন্ত্রণারয় ও তফবাগমূদয তাফ শকাদলয কভ থচাযী তনদয়াগ 

তফতধভারা,২০১৮” অনুযণ কযা দফ। এতদ্ব্েতীত রনয় ায়গয বক্ষয়ে রনয় াগ ংক্রান্ত রফদ্যভান যিারয মাফতী  রফরধ-রফধান/আয়দ/ তনয়ভাফতর এফং যফতীয়ত এ 

ংক্রান্ত রফরধ-রফধায়ন বিায়না ংয়াধন য়র তা অনুযণ িযা য়ফ।  

৪। যিারয, আধা-যিারয ও স্বা ত্তারত প্ররতষ্ঠায়ন িভ চযত প্রাথীয়দয অফশ্যই মথামথ ির্তচয়ক্ষয  অনারত্ত ায়য়ক্ষ আয়ফদন িযয়ত য়ফ। চাকুরযযত প্রাথীয়দয ির 

তচ পূযণ ায়য়ক্ষ আয়ফদন পযভ পূযয়ণয ভ   Departmental Candidate -এয  ঘয়য টিি রচহ্ন রদয়ত য়ফ। অন্যয়দয বক্ষয়ে এই তচ প্রয়মাজয ন । চাকুরযযত 

প্রাথীয়ি বভৌরখি যীক্ষায ভ  াংতিি কর্তথদযয অনারত্তে মূর ির প্রদ চন িযয়ত য়ফ। এয়ক্ষয়ে বিান অরেভ ির েণয়মাগ্য য়ফ না। 

৫। ির য়দয জন্য রররখত ও বভৌরখি যীক্ষা েণ িযা য়ফ। তদফ ফরণ চত ছদকয ০১নং, ০২নং ও ০৪নং ক্ররভয়িয শূন্য দমূদয জন্য রররখত ও ব্যফারযি 

যীক্ষা  উত্তীণ চ প্রাথীযাই বিফর বভৌরখি যীক্ষায় অাংেদণয বমাগ্য রফয়ফরচত য়ফন।  

৬। রররখত, বভৌরখি ও ব্যফারযি যীক্ষা  অংেয়ণয জন্য বিায়না প্রিায টিএ/রডএ প্রদান িযা য়ফ না। 

৭। ১৩-তভ শেডভূক্ত  ও ১৬-তভ শেডভূক্ত ির য়দ রনয় ায়গয রররখত যীক্ষা এিভয়  এফাং ২০-তভ শেডভূক্ত দদ তররখত যীক্ষা তবন্ন ভদয় অনুতিত দফ মা 

যফতীদত প্রাথী কর্তথক প্রদত্ত শভাফাইর নম্বদয SMS এয ভাধ্যয়ভ জানায়না য়ফ। 

৮। রনয় াগিাযী ির্তচক্ষ রফজ্ঞরিয়ত উরিরখত য়দয ংখ্যা হ্রা/বৃরদ্ধ ফা রফজ্ঞরি ফারতর িযায অরধিায ংযক্ষণ িয়যন। 

 

৯। আদফদন শুধুভাত্র অনরাইদন েণ কযা দফ।  
 

অনরাইয়ন আয়ফদন পযভ পূযণ ংক্রান্ত রন ভাফরর এফং িযণী  : 

ি. যীক্ষা  অংেয়ণ ইচ্ছুি ব্যরক্ত http://erd.teletalk.com.bd ওয় ফাইয়ট আয়ফদনে পূযণ িযয়ত াযয়ফন। আয়ফদয়নয ভ ীভা রনম্নরূ: 

i. Online-এ আয়ফদনে পূযণ ও যীক্ষায রপ জভাদান শুরুয তারযখ ও ভ : ২৭ ভাচ চ, ২০১৯ রিিঃ, িার-১০:০০ ঘটিিা (স্থানী  ভ ) 

ii. Online-এ আয়ফদনে জভাদায়নয বল তারযখ ও ভ : ১৬ এরপ্রর, ২০১৯ রিিঃ, রফিার-৫:০০ ঘটিিা (স্থানী  ভ ) 

উক্ত ভ ীভায ভয়ধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আয়ফদনে Submit-এয ভ  বথয়ি যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভয়ধ্য এএভএ এয 

ভাধ্যয়ভ যীক্ষায রপ জভা রদয়ত াযয়ফন। 

 

খ. Online আয়ফদনয়ে প্রাথী তাঁয স্বাক্ষয (দদঘ চয ৩০০Pixel × প্রস্থ ৮০Pixel) ও যরঙ্গন ছরফ (দদঘ চয ৩০০Pixel × প্রস্থ ৩০০Pixel) েযান িয়য রনধ চারযত 

স্থাবন Upload িযয়ফন। 

গ. Online আয়ফদনয়ে পূযণকৃত তথ্যই বময়তু যফতী ির িাম চক্রয়ভ ব্যফহৃত য়ফ, বয়তু Online-এ আয়ফদনে Submit িযায পূয়ফ চই পূযণকৃত 

ির তয়থ্যয ঠিিতা িয়িচ প্রাথী রনয়জ তবাগ রনরিত য়ফন। 

ঘ. প্রাথী Online-এ পূযণকৃত আয়ফদনয়েয এিটি যরঙ্গন Print Copy যীক্ষা ংক্রান্ত বম বিান প্রয় াজয়নয া ি রয়য়ফ ংযক্ষণ িযয়ফন। 

ঙ. SMS বপ্রযয়ণয রন ভাফরী ও যীক্ষায রপ প্রদানিঃ Online-এ আয়ফদনে (Application Form) মথামথবায়ফ পূযণ িয়য রনয়দ চনা ভয়ত ছরফ এফং 

স্বাক্ষয upload িযায য  আয়ফদনে Submit িযা িন্ন য়র িরিউটায়য ছরফ Application Preview বদখা মায়ফ। রনভু চরবায়ফ 

আয়ফদনে Submit িাযী প্রাথী এিটি User ID, ছরফ এফং স্বাক্ষযযুক্ত এিটি Applicant’s Copy ায়ফন। উক্ত Applicant’s Copy প্রাথী 

Download পূফ চি যরঙ্গন রপ্রন্ট িয়য ংযক্ষণ িযয়ফন। Applicant’s িরয়ত এিটি User ID নম্বয বদ া থািয়ফ এফং User ID নম্বয ব্যফায 

িয়য প্রাথী রনয়ম্নাক্ত দ্ধরতয়ত বম বিান Teletalk pre-paid mobile নম্বয়যয ভাধ্যয়ভ ২ (দুই) টি SMS িয়য যীক্ষায রপ ফাফদ এই রনয় াগ 

রফজ্ঞরিয়ত ফরণ চত ছয়িয ১নং, ২নং, ৪নং ক্ররভয়িয জন্য ১০০/- টািা এফং ৩নং ক্ররভয়িয জন্য ৫০/- টািা অনরধি ৭২ (ফাাত্তয) ঘণ্টায ভয়ধ্য জভা 

রদয়ফন। এখায়ন রফয়লবায়ফ উয়িখ্য বম, “Online-এ আয়ফদনয়েয ির অং পূযণ িয়য Submit িযা য়রও যীক্ষায রপ জভা না বদ া ম চন্ত 

Online আয়ফদনে বিান অফস্থায়তই গৃীত য়ফ না’’। 



  

প্রথভ SMS: ERD<space>User ID ররয়খ Send িযয়ত য়ফ 16222 নম্বয়য।  [Example: ERD ABCDEF] 

Reply: Applicant’s Name, Tk- 100/50 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678.  
 

রিতী  SMS: ERD<space>Yes<space>PIN ররয়খ Send িযয়ত য়ফ 16222 নম্বয়য।   [Example: ERD YES 12345678] 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for ERD  

Application for post xxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

 

চ. প্রয়ফে প্রারিয রফল টি http://erd.teletalk.com.bd ওয় ফাইয়ট এফং প্রাথীয বভাফাইর বপাবন SMS-এয ভাধ্যয়ভ শুধুভাে বমাগ্য প্রাথীয়দযয়ি 

মথাভয়  জানায়না য়ফ। Online আয়ফদনয়ে প্রাথীয প্রদত্ত বভাফাইর বপায়ন যীক্ষা ংক্রান্ত মাফতী  বমাগায়মাগ িন্ন িযা য়ফ রফধা  উক্ত নম্বযটি 

াফ চক্ষরণি চর যাখা, SMS ড়া এফং প্রাি রনয়দ চনা তাৎক্ষরণিবায়ফ অনুযণ িযা ফাঞ্ছনী । 

ছ. SMS-এ বপ্ররযত User ID এফং Password ব্যফায িয়য যফতীয়ত বযার নম্বয, য়দয নাভ, ছরফ, যীক্ষায তারযখ, ভ  ও স্থায়নয/বিয়েয নাভ 

ইতযারদ তথ্য ম্বররত প্রয়ফে প্রাথী Download পূফ চি যরঙ্গন Print িয়য রনয়ফন। প্রাথী প্রয়ফেটি রররখত যীক্ষা  অংেয়ণয ভয়  এফং রররখত 

যীক্ষা  উত্তীণ চ য়র ব্যফারযি যীক্ষা (প্রয়মাজয বক্ষয়ে) এফং বভৌরখি যীক্ষায ভয়  অফশ্যই প্রদ চন িযয়ফন; 

জ. শুধুভাে বটররটি রপ্র-বইড বভাফাইর বপান বথয়ি প্রাথীগণ রনম্নফরণ চত SMS দ্ধরত অনুযণ িয়য রনজ রনজ User ID এফং Password পুনরুদ্ধায িযয়ত 

াযয়ফন। 

 User ID জানা থািয়র :  ERD<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

 Example: ERD Help User ABCDEF & send to 16222 

 PIN Number জানা থািয়র  : ERD<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

 Example: ERD Help PIN 12345678 & send to 16222 

 

ঝ. অথ চননরতি িিচ রফবায়গয ১৩-তভ, ১৬-তভ এফাং ২০-তভ শেড ভুক্ত িভ চচারয রনয় াগ যীক্ষা ২০১৯-এয রফজ্ঞরি, Online এ আয়ফদনে পূযয়ণয 

রন ভাফরী, SMS-এয ভাধ্যয়ভ যীক্ষায রপ প্রদায়নয রন ভাফরী ও অন্যান্য প্রয় াজনী  তথ্যারদ ওয় ফাইট http://erd.teletalk.com.bd এ াও া 

মায়ফ। 

 

ঞ. রফরফধ : 

  i) যীক্ষায তারযখ, ভ  ও বিে যফতীয়ত SMS এয ভাধ্যয়ভ জানায়না য়ফ 

  ii) যীক্ষা ংক্রান্ত মাফতী  তথ্য www.erd.gov.bd এ াও া মায়ফ 

iii) Online-এ আয়ফদন দারখয়রয রফলয়  বম বিান তয়থ্যয জন্য recruitment@erd.gov.bd ই-বভইয়র অথফা বম বিান বটররটি নম্বয য়ত 

121-এ ির িয়য জানা বময়ত ায়য। 

 

১০। প্রাথীয বমাগ্যতা মাচাই:   

ি. বভৌরখি যীক্ষায ভ  ির নদয়েয মূর ির প্রদ চন িযয়ত য়ফ এফং পূযণকৃত Application Form-এয রপ্রন্ট িরয ায়থ ির 

নদয়েয এিয়ট তযার ত পয়টাির দারখর িযয়ত য়ফ। আয়ফদনিাযীয়ি ংরিি বজরায স্থা ী ফারন্দায প্রভাণ রয়য়ফ ইউরন ন 

রযলদ/বৌযবা/রটি িয় চায়যন ির্তচি প্রদত্ত নদ দারখর িযয়ত য়ফ। উক্ত তথ্যমূয়য রবরত্তয়ত প্রাথীয়ি চূড়ান্ত রনয় াগ প্রদায়নয পূয়ফ চ প্রাথীয 

চারযরেি প্ররতাদন িাদন িযা য়ফ। 

 

খ. প্রাথী ির্তচি প্রদত্ত বিান তথ্য ফা দারখরকৃত িাগজে জার, রভথ্যা ফা ভু া প্রভারণত য়র রিংফা যীক্ষা  নির ফা অদুা  অফরম্বন িযয়র, 

ংরিি প্রাথীয প্রাথীতা ফারতর িযা য়ফ এফং তাঁয রফরুয়দ্ধ মথামথ আইনানুগ ব্যফস্থা েণ িযা য়ফ। 

  

গ. আয়ফদনিাযী মুরক্তয়মাদ্ধা/ীদ মুরক্তয়মাদ্ধায পুে-িন্যা ও নারত-নাতরন য়র উক্ত ফক্তয়ব্যয স্বয়ক্ষ আবফদনিাযীবি (ংরিি ফীয মুরক্তয়মাদ্ধায 

বগয়জট/বাযতী  তাররিা/রার মুরক্তফাতচা নম্বয/াভর ি নয়দয নম্বয ও তারযখ/ফামু নয়দয নম্বয ও তারযখ উয়িখপূফ চি) ংরিি ইউরন ন 

রযলয়দয বচ াযম্যান/রটি িয় চায়যয়নয ও াড চ িাউরিরয/বৌযবায বভ য/ িাউরিরয ির্তচি প্রদত্ত নদ দারখর িযয়ত য়ফ। 

 

ঘ. মরদ বিান প্রাথী ফাংরায়দয়য নাগরযি না ন রিংফা ফাংরায়দয়য নাগরযি নন এভন বিান ব্যরক্তয়ি রফয়  িয়যন ফা িযায জন্য প্ররতশ্রুরতফদ্ধ 

ন রিংফা বিান বপৌজদারয আদারত ির্তচি দনরতি স্ত্থরনজরনত অরবয়মায়গ দরিত ন রিংফা বিান যিারয ফা স্বা ত্তারত প্ররতষ্ঠান ফা 

স্থানী  ির্তচয়ক্ষয চািরয য়ত ফযখাস্ত য়  থায়িন এফং উক্তরূ ফযখায়স্তয য দুই ফছয অরতক্রান্ত না য়  থায়ি, তয়ফ রতরন আয়ফদন িযায 

জন্য বমাগ্য রফয়ফরচত য়ফন না। 

 

১১। Online-এ আয়ফদন ও রনয় াগ যীক্ষা ংক্রান্ত বম বিান রফলয়  রনয় াগিাযী ির্তচয়ক্ষয রদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফয়র গণ্য য়ফ। 

 

 

   

 (Rvwn` †nv‡mb gyb&kx) 

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) 

ও 

সদস্য-সচিব 

চবভাগীয় চনব বািন কচমটি 

অর্ বননচিক সম্পকব চবভাগ। 

                                                                                                                                                                 

 


