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রনদ াগ রবজ্ঞরি 

 

     বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর রনদনাক্ত পেসমূদে সরাসরর রনদ াদগর জন্য স াগ্য এবাং প্রকৃত বাাংলাদেরশ নাগররকদের রনকট েদত েরখাস্ত 

আেবান করা  াদে: 
 

ক্রি পদের নাি ও 

জাতী  সবতন 

সেল/২০১৫ 

ব স পদের সাংখ্যা স াগ্যতা 

১ গদবষণা অরফসার 

২২,০০০-৫৩,০৬০/- 

 

অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর  ০২ (দুই) টি (ক)  িাধ্যরিক বা উচ্চ িাধ্যরিক পরীক্ষা  বা  সিিাদনর পরীক্ষা  

স  সকান একটিদত প্রথি রবভাগ; এবাং 

(খ)  সািারজক রবজ্ঞান (Social Science) পররসাংখ্যান, রেসাব 

রবজ্ঞান, প্রাকৃরতক রবজ্ঞান বা ব্যবসা  প্রশাসদন রিতী  সেরণর 

স্নাতকসে রিতী  সেরণর স্নাতদকাত্তর রিগ্রী অথবা প্রদকৌশল 

রবষদ  রিতী  সেরণর স্নাতক রিগ্রী;   

(গ)  রশল্প বা অথ বনীরত সাংক্রান্ত গদবষণা কাদজ অন্ততঃ এক বছদরর 

অরভজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাথী অগ্রারিকার পাদবন।   

(ঘ)  রবদেদশ স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালদ র স্নাতদকাত্তর রিগ্রী থাকদল 

িাধ্যরিক ও উচ্চ িাধ্যরিক এর রশক্ষার িান ও অরভজ্ঞতার 

সীিা রশরথলদ াগ্য। 

২ একান্ত সেকারী/ 

সাঁটরলরপকার কাি 

করম্পউটার 

অপাদরটর 

১১,০০০-২৬,৫৯০/- 

 

১৮-৩০  বৎসর ০১ (এক) টি (ক)  উচ্চ িাধ্যরিক সাটি বরফদকট বা সিিাদনর রশক্ষাগত স াগ্যতা। 

(খ)  প্ররত রিরনদট বাাংলা শট বেযাদে ৭০ এবাং ইাংদরজী শট বেযাদে 

১০০ শদের গরত। 

(গ) করম্পউটার ব্যবোর সাংক্রান্ত ও াি ব প্রদসরসাং, িাটা এরি 

টাইরপাং ইতযারের সক্ষদে রননরূপ সব বরনন গরত থাকদত েদব: 

(১) বাাংলা: প্ররত রিরনদট সব বরনন ২৫ শে; এবাং 

(২) ইাংদররজ: প্ররত রিরনদট সব বরনন ৩০ শে। 

 

৩ সাঁটমুদ্রাক্ষররক কাি 

করম্পউটার 

অপাদরটর 

১০,২০০-২৪,৬৮০/- 

 

১৮-৩০  বৎসর ০১ (এক) টি (ক) উচ্চ িাধ্যরিক সাটি বরফদকট বা সিিাদনর রশক্ষাগত স াগ্যতা; 

এবাং 

(খ)  প্ররত রিরনদট বাাংলা শট বেযাদে ৬০ এবাং ইাংদরজী শট বেযাদে 

৮০ শদের গরত। 

(গ) করম্পউটার ব্যবোর সাংক্রান্ত ও াি ব প্রদসরসাং, িাটা এরি 

টাইরপাং ইতযারের সক্ষদে রননরূপ সব বরনন গরত থাকদত েদব: 

(১) বাাংলা: প্ররত রিরনদট সব বরনন ২৫ শে ; এবাং 

(২) ইাংদররজ: প্ররত রিরনদট সব বরনন ৩০ শে। 

৪ গারিচালক 

৯,৩০০-২২,৪৯০/- 

১৮-৩০  বৎসর ০১ (এক) টি (ক) অষ্টি সেরণ পাসসে োলকা ও ভারী সিাটর ান চালাদনার 

ববি লাইদসন্স। অরভজ্ঞতাসম্পন্ন প্রাথী অগ্রারিকার পাদবন। 

৫ রনরাপত্তা প্রেরী 

৮,২৫০-২০,০১০/- 

১৮-৩০  বৎসর ০২ (দুই) টি অষ্টি সেরণ পাশ। 

৬ পররেন্নতা কিী 

৮,২৫০-২০,০১০/- 

১৮-৩০  বৎসর ০১ (এক) টি অষ্টি সেরণ পাশ, তদব ঝাড়ুোর পদে সপশাগত ঝাড়ুোর সেরণর 

প্রাথী অগ্রারিকার পাদবন এবাং তার সক্ষদে উক্ত রশক্ষাগত স াগ্যতা 

রশরথলদ াগ্য েদব। 

  

রননবরণ বত শতবাবরল আদবেন ফরি পূরণ এবাং পরীক্ষা  অাংশগ্রেদণর সক্ষদে অবশ্যই অনুসরণ করদত েদব: 

১।  ১৫ অদটাবর ২০১৮ তাররদখ প্রাথীর ব সসীিা রবজ্ঞরির ৩ নাং কলাদির বণ বনা অনু া ী েদত েদব। তদব, মুরক্তদ াদ্ধা/শরেে মুরক্তদ াদ্ধাদের পুে-

কন্যা এবাং শারীররক প্ররতবন্ধীদের সক্ষদে ব সসীিা ৩২ বছর। 

২।  সরকারর, আিা-সরকারর ও স্বা ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন কি বরত প্রাথীগণদক অবশ্যই  থা থ কর্তবপদক্ষর অনুিরতক্রদি আদবেন করদত েদব। 

৩।  রনদ াদগর সক্ষদে সরকাদরর রবদ্যিান রবরি-রবিান এবাং পরবরতবদত এ সাংরিষ্ট রবরি-রবিাদন সকাদনা সাংদশািন েদল তা অনুসরণ করা েদব। 

৪।  সাঁটরলরপকার কাি করম্পউটার অপাদরটর পদের জন্য  দশার, কুরিল্লা, বগুিা, জািালপুর, সফনী, বররশাল, গাইবান্ধা, সাঁটমুদ্রাক্ষররক কাি 

করম্পউটার অপাদরটর পদের জন্য রকদশারগঞ্জ, সাতক্ষীরা, শরী তপুর, গারি চালক পদের জন্য কুরিগ্রাি, সনা াখালী, বররশাল, ফররেপুর ও 

চাঁেপুর, রনরাপত্তা প্রেরী পদের জন্য টাঙ্গাইল, মুন্সীগঞ্জ, জািালপুর ও পররেন্নতা কিী পদের জন্য ি িনরসাংে সজলা ব্যরতত অন্যান্য সকল 

সজলার প্রাথীগণ আদবেন করদত পারদবন। তদব মুরক্তদ াদ্ধা/শরেে মুরক্তদ াদ্ধার পুে/কন্যা ও পুে/কন্যার পুে/কন্যা এবাং এরতি ও শারীররক 

প্ররতবন্ধী সকাটা  সকল সজলার প্রাথীগণ আদবেন করদত পারদবন। 

৪।  রলরখত, সিৌরখক ও ব্যবোররক পরীক্ষা  অাংশগ্রেদণর জন্য সকান প্রকার টি.এ/রি.এ প্রোন করা েদব না। 

http://www.btc.gov.bd/
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৫।  সিৌরখক পরীক্ষার সি  সকল সনেপদের মূল করপ প্রেশ বন করদত েদব এবাং পূরণকৃত Application Form সে সতযার ত একদসট ফদটাকরপ 

োরখল করদত েদব। এছািা সজলার স্থা ী বারসন্দার প্রিাণ রেদসদব ইউরন ন পররষে/সপৌরসভা/রসটি কদপ বাদরশন কর্তবক প্রেত্ত সনে এবাং 

আদবেনকারী মুরক্তদ াদ্ধা/শরেে মুরক্তদ াদ্ধার পুে-কন্যার পুে-কন্যা েদল আদবেনকারী স  মুরক্তদ াদ্ধা/শরেে মুরক্তদ াদ্ধার পুে কন্যার পুে-কন্যা 

এ িদি ব সাংরিষ্ট ইউরন ন পররষদের সচ ারম্যান/রসটি কদপ বাদরশদনর ও াি ব কাউরন্সলর/সপৌরসভার সি র/সপৌরসভার কাউরন্সলর কর্তবক প্রেত্ত 

সনদের সতযার ত ফদটাকরপ োরখল করদত েদব। 

৬।  কর্তবপক্ষ পদের সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ এবাং রবজ্ঞরি বারতল করার অরিকার সাংরক্ষণ কদরন। 

৭।  আদবেনপে পূরণ সাংক্রান্ত শতবাবরল: 

ক.  পরীক্ষা  অাংশগ্রেদণর ইচ্ছুক http://btc.teletalk.com.bd এ ওদ বসাইদট আদবেনপে পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর সি সীিা রননরূপ: 

i. Online-এ আদবেনপে পূরণ ও পরীক্ষার রফ জিাোন শুরুর তাররখ ও সি : ২৪ সসদেম্বর সকাল ৯.০০টা। 

ii. Online-এ আদবেনপে জিাোদনর সশষ তাররখ ও সি : ১৫ অদটাবর ২০১৮ রবকাল ৫.০০ টা। 

 উক্ত সি সীিার িদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আদবেনপে Submit-এর সি  সথদক পরবতী ৭২ (বাোত্তর) ঘণ্টার িদধ্য 

এসএিএস এ পরীক্ষার রফ জিা রেদত পারদবন। 

খ.  Online আদবেনপদে প্রাথী তাঁর ররঙ্গন ছরব (বেঘ বয ৩০০×প্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাক্ষর (বেঘ বয ৩০০×প্রস্থ ৮০) pixel েযান কদর রনি বাররত স্থাদন 

Upload করদবন। ছরবর সাইজ সদব বাচ্চ 100KB ও স্বাক্ষদরর সাইজ সদব বাচ্চ 60KB েদত েদব। 

গ. Online আদবেনপদে পূরণকৃত তথ্যই স দেতু পরবতী সকল কা বক্রদি ব্যবহৃত েদব, সসদেতু Online এ আদবেনপে Submit করার পূদব বই 

পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকব প্রাথী রনদজ শতভাগ রনরিত েদবন। পুনঃপূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সদম্পকব প্রাথী রনদজ 

শতভাগ রনরিত েদবন।  

ঘ. প্রাথী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদের একটি রপ্রন্ট করপ পরীক্ষা সাংক্রান্ত স  সকাদনা প্রদ াজদনর সো ক রেদসদব সাংরক্ষণ করদবন এবাং 

সিৌরখক পরীক্ষার সি  এক করপ জিা রেদবন। 

ঙ. SMS সপ্ররদণর রন িাবরল ও পরীক্ষার রফ প্রোন: Online-এ আদবেনপে (Application Form)  থা থভাদব পূরণ কদর রনদে বশনা িদত ছরব 

এবাং Signature upload কদর আদবেনপে Submit করা সম্পন্ন েদল করম্পউটাদর ছরবসে Application Preview সেখা  াদব। রনর্ভ বলভাদব 

আদবেনপে Submit করা সম্পন্ন প্রাথী একটি User ID, ছরব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পাদবন। উক্ত Applicant’s copy 

প্রাথী রপ্রন্ট অথবা download কদর সাংরক্ষণ করদবন। Applicant’s করপদত একটি User ID নম্বর সে া থাকদব এবাং User ID নম্বর ব্যবোর 

কদর প্রাথী রনদনাক্ত পদ্ধরতদত স  সকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর িাধ্যদি ০২ (দুই) টি SMS কদর পরীক্ষার রফ বাবে ১ নাং 

ক্ররিদকর জন্য ৩০০/- (রতনশত) টাকা, ২ সথদক ৪ নাং ক্ররিদকর জন্য ১০০ (একশত) টাকা এবাং ৫ ও ৬ নাং ক্ররিদকর জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) 

টাকা অনরিক ৭২ (বাোত্তর) ঘন্টার িদধ্য জিা রেদবন। রবদশষভাদব উদল্লখ্য, “Online-এ আদবেনপদের সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা 

েদলও পরীক্ষার রফ জিা না সে া প বন্ত Online আদবেনপে সকাদনা অবস্থাদতই গৃেীত েদব না।” 

প্রথি SMS: BTC <space>User ID রলদখ Send করদত েদব 16222 নম্বদর। 

Example: BTC ABCDEF 
Reply: Applicant’s Name, TK 300/100/50 will be charged as application fee. Your PIN is xxxxxxxxxx. To pay fee 
Type BTC<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 

রিতী  SMS: BTC<space>YES<space>PIN রলদখ Send করদত েদব 16222 নম্বদর। 

Example: BTC YES xxxxxxxxxx 
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for BTC Application for 
xxxxxxxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

চ.   প্রদবশপে প্রারির রবষ টি http://btc.teletalk.com.bd অথবা বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর www.btc.gov.bd এ এবাং প্রাথীর সিাবাইল 

সফাদন SMS এর িাধ্যদি (শুধু স াগ্য প্রাথীদেরদক)  থাসিদ  জানাদনা েদব। Online আদবেনপদে প্রাথীর প্রেত্ত সিাবাইল সফাদন পরীক্ষা 

সাংক্রান্ত  াবতী  স াগাদ াগ সম্পন্ন করা েদব রবিা  উক্ত নম্বরটি সাব বক্ষরণক সচল রাখা, SMS পিা এবাং প্রাি রনদে বশনা তাৎক্ষরণকভাদব 

অনুসরণ করা বাঞ্ছনী । 

ছ.  SMS-এ সপ্রররত User ID এবাং Password ব্যবোর কদর পরবতীদত সরাল নম্বর, পদের নাি, ছরব, পরীক্ষার তাররখ, সি  ও সভনুযর নাি 

ইতযারে তথ্য সাংবরলত প্রদবশপে প্রাথী Download পূব বক Print (সম্ভব েদল ররঙ্গন) কদর রনদবন। প্রাথী এই প্রদবশপেটি রলরখত পরীক্ষা  

অাংশগ্রেদণর সিদ  এবাং উত্তীণ ব েদল সিৌরখক পরীক্ষার সিদ  অবশ্যই প্রেশ বন করদবন। 

জ.  শুধু সটরলটক রপ্র-সপইি সিাবাইল সফান সথদক প্রাথীগণ রননবরণ বত SMS পদ্ধরত অনুসরণ কদর রনজ রনজ User ID, Serial এবাং PIN 

পুনরুদ্ধার করদত পারদবন। 

i User ID জানা থাকদল BTC<space>Help<space>User<space>User ID& Send to 16222. 

 Example: BTC HELP USER ABCDEF  
ii PIN Number জানা থাকদল: BTC<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222 

 Example: BTC HELP PIN 12345678 

ঝ. Online-এ আদবেন করদত সকাদনা সিস্যা েদল ০১৯১১১১৮২৯৪ নম্বদর অথবা vas.Query@teletalk.com.bd ই-সিইদল স াগাদ াগ করা 

 াদব। 

৮। রনদ াগ সাংক্রান্ত রবষদ  রনদ াগকারী কর্তবপদক্ষর রসদ্ধান্তই চূিান্ত বদল গণ্য েদব। 

 

 

(আবদুল বারী) 

যুগ্মপ্রিান 

ও 

সরচব (অরতঃ োর ত্ব) 
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