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23 ‰PÎ  ১৪২৭ বঙ্গাব্দ 

06 GwcÖj ২০২১ মিষ্টাব্দ 

 

wb‡qvM weÁwß 

 

f~wg gš¿Yvjqvaxb f~wg e¨e¯’vcbv A‡Uv‡gkb cÖK‡í (cÖavb Kvh©vjq XvKvq) wb¤œewY©Z c`mg~n cÖKí †gqv‡` (RyjvB 2020 n‡Z Ryb 

2025 ch©šÍ) A¯’vqx wfwË‡Z Rbej wb‡qv‡Mi Rb¨ cÖK…Z evsjv‡`kx bvMwiK‡`i wbKU n‡Z AbjvB‡b `iLv¯Í Avnevb Kiv hv‡”Q t 

 

µt 

bs 

c‡`i bvg, †MÖW ,mvKzj¨ ‡eZb, 

msL¨v, eqmmxgv I †gqv` 

wkÿvMZ  †hvM¨Zv I AwfÁZv 

01 wm‡÷g Gbvwj÷ 

‡MÖW-5 

mvKzj¨ †eZb t 55,600/-  

msL¨v t 01 Rb 

eqm t Ab~aŸ© 40 eQi 

‡gqv`Kvj t 60 gvm 

(K) †Kv‡bv ¯̂xK…Z wek¦we`¨vjq nB‡Z Kw¤úDUvi mv‡qÝ/Kw¤úDUvi mv‡qÝ GÛ BwÄwbqvwis/ 

B‡jKwUªK¨vj GÛ B‡jK‡Uªvwb· BwÄwbqvwis/Bbdi‡gkb GÛ KwgDwb‡Kkb †UK‡bvjwR mswkøó 

wel‡q Ab~¨b wØZxq †kÖwY ev mggv‡bi wmwRwcG mn œ̄vZK (m¤§vb) ev mggv‡bi wWwMÖ;  

(L) †Kv‡bv miKvwi /‡emiKvix/¯̂vqZ¡kvwmZ/Avav¯̂vqËkvwmZ/mswewae× cÖwZôv‡b mnKvix wm‡÷g 

Gbvwj÷/ ‡cÖvMÖvgvi/Kw¤úDUvi Acv‡ikb mycvi fvBRvi wnmv‡e Ab~¨b 03 (wZb) erm‡ii PvKzix;  

(M) wb‡qvMKvix KZ©„cÿ KZ…©K wba©vwiZ wb‡qvM c×wZ AbymiY c~e©K M„nxZ cixÿvq DËxY©; Ges 

(N) mswkøó †m±‡i ¯̂xK…Z †Kv‡bv D™¢veb we‡kl †hvM¨Zv wnmv‡e we‡ewPZ nB‡e|  

02 ‡cÖvMÖvgvi 

‡MÖW-6 

mvKzj¨ †eZb t 46,375/-  

msL¨v t 02 Rb 

eqm t Ab~aŸ© 35 eQi 

‡gqv`Kvj t 60 gvm 

(K) †Kv‡bv ¯̂xK…Z wek¦we`¨vjq nB‡Z Kw¤úDUvi mv‡qÝ/Kw¤úDUvi mv‡qÝ GÛ BwÄwbqvwis/ 

B‡jKwUªK¨vj GÛ B‡jK‡Uªvwb· BwÄwbqvwis/Bbdi‡gkb GÛ KwgDwb‡Kkb †UK‡bvjwR mswkøó 

wel‡q Ab~¨b wØZxq †kÖwY ev mggv‡bi wmwRwcG mn 4 (Pvi) eQ‡i †gqv`x œ̄vZK ev mggv‡bi wWwMÖ;  

(L) †Kv‡bv miKvwi/ ‡emiKvix /¯̂vqZ¡kvwmZ/Avav-¯̂vqËkvwmZ/mswewae× cÖwZôv‡b wmwbqi 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi / mnKvix ‡cÖvMÖvgvi/mnKvix iÿYv‡eÿY cÖ‡KŠkjx wn‡m‡e Ab~¨b 4(Pvi) 

eQ‡ii PvKzix ; 

(M) wb‡qvMKvix KZ„©©cÿ KZ…©K wba©vwiZ wb‡qvM c×wZ AbymiYc~e©K M„nxZ cixÿvq DËxY©| 

03 mnKvix iÿYv‡eÿY cÖ‡KŠkjx 

‡MÖW-9, mvKzj¨ †eZb t 

29,200/- msL¨v t 02 Rb 

eqm t Ab~aŸ© 30 eQi, 

‡gqv`Kvj t 60 gvm 

(K) †Kv‡bv ¯̂xK…Z wek¦we`¨vjq nB‡Z Kw¤úDUvi mv‡qÝ/Kw¤úDUvi mv‡qÝ GÛ BwÄwbqvwis/ 

B‡jKwUªK¨vj GÛ B‡jK‡Uªvwb· BwÄwbqvwis/Bbdi‡gkb GÛ KwgDwb‡Kkb †UK‡bvjwR mswkøó 

wel‡q Ab~¨b wØZxq †kÖwY ev mggv‡bi wmwRwcG mn œ̄vZK (m¤§vb) ev mggv‡bi wWwMÖ;  

(L) wb‡qvMKvix KZ©©cÿ KZ…©K wba©vwiZ wb‡qvM c×wZ AbymiYc~e©K M„nxZ cixÿvq DËxY©| 

04 cÖkvmwbK Kg©KZv©  

‡MÖW-11 

mvKzj¨ †eZb t 21,700/- 

msL¨v t 01 Rb 

eqm t Ab~aŸ© 30 ermi| 

‡gqv`Kvj t 60 gvm 

(K) ‡Kvb ¯̂xK…Z wek¦ we`¨vjq nB‡Z mœvZ‡KvËi ev mggv‡bi wWwMª A_ev wØZxq †kÖwYi mœvZK ev 

mggv‡bi wWwMÖ;  

(L) Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖvß; Ges 

(M) evsjv‡`k mwPevjq (K¨vWvi ewn©f~Z †M‡R‡UW Kg©KZv© Ges bb-†M‡R‡UW Kg©Pvix) wb‡qvM 

wewagvjv,2014 ms‡kvwaZ 2020 Gi Zdwmj-2 Abyhvqx M„nxZ cixÿvq DËxY© I Kw¤úDUvi 

Word processing Gi AwfÁZv _vK‡Z n‡e|  mswkøó c‡`i Kv‡R AwfÁZv m¤úbœ cÖv_©x‡`i 

AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

05 

 

 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi 

‡MÖW-13 

mvKzj¨ †eZb t 19,300/-  

msL¨v t 05 Rb 

eqm t Ab~aŸ© 30 ermi 

‡gqv` Kvj t 36 gvm 

(K) ‡Kvb ¯̂xK…Z wek¦ we`¨vjq nB‡Z weÁvb wefv‡M mœvZK (m¤§vb) ev mggv‡bi wWwMª Ges   

(L) miKvix cÖwZôv‡bi Kw¤úDUvi cv‡m©v‡bj wb‡qvM wewagvjv,2019 Gi Zdwmj-2 Abyhvqx 

Kw¤úDUvi gy`ªvÿ‡i cÖwZwgwb‡U evsjvq 25 kã Ges Bs‡iRx‡Z 30 k‡ãi MwZmn mswkøó wel‡q 

Standard Aptitude Test G DËxY© n‡Z n‡e| mswkøó c‡`i Kv‡R ev Í̄e AwfÁZv m¤úbœ 

cÖv_©x‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

 

06 wnmve iÿK 

‡MÖW-13 

(K) ‡Kvb ¯̂xK…Z wek¦ we`¨vjq nB‡Z evwYR¨ wefv‡M 2q †kÖwYi mœvZK wWwMª  

(L) Kw¤úDUvi Pvjbvq `ÿZv _vwK‡Z nB‡e Ges 

http://www.minland.gov.bd/


mvKzj¨ †eZb t 19,300/-  

msL¨v t 01 Rb 

eqm t Ab~aŸ© 30 ermi| 

‡gqv` Kvj t 60 gvm 

(M) gš¿Yvjq I wefvMmg~‡ni wnmve †Kv‡li Kg©Pvix wb‡qvM wewagvjv,2018 Gi Zdwmj-3 Abyhvqx 

M„nxZ cixÿvq DËxY© I Kw¤úDUvi Word processing Ges Kw¤úDUvi Pvjbvq `ÿZv I 

AwfÁZv _vK‡Z n‡e| mswkøó c‡`i Kv‡R AwfÁZv m¤úbœ cÖv_©x‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

 

২। মনম্ন বমণ িত শতিাবলী অনুযায়ী আববদন ফরিপূরণ এবংপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবত হবব: 

(ক) ০১-০4-২০২১ তামরবখ প্রার্থীর বয়স: 

     (১) প্রার্থীর বয়স: বববিন্ন পদের সাদর্থ উদেবিত বয়সxgv। 

     (২) শুধু মুমিবযাদ্ধা, মুমিবযাদ্ধাগবণর পুত্র ও কণ্যা এবং শারীমরক প্রমতবন্ধীবদর ক্ষক্ষবত্র বয়সসীিা ১৮-৩২ বছর।  

     (৪) বয়স প্রিাবণর ক্ষক্ষবত্র ক্ষকান প্রকার এমফবেমিট গ্রহণ ক্ষযাগ্য হবব না।  

     (5) Av‡e`bKvixi bvg,wcZvi bvg,gvZvi bvg,Rb¥ ZvwiL I wbR †Rjvmn Ab¨vb¨ mKj Z_¨ mswkøó mb‡` †hfv‡e †jLv 

         i‡q‡Q AbjvB‡b Av‡e`b di‡g Ges ciewZ©‡Z ûeû †mfv‡e wjL‡Z n‡e|  

(খ) সরকামর, আধা-সরকামর ও স্বায়ত্তশামসত প্রমতষ্ঠাবন কি ©রত প্রার্থীবদর অবশ্যই যর্থাযর্থ কর্তিপবক্ষর অনুিমতক্রবি আববদন করবত হবব। 

     G †ÿ‡Î Av‡e`bc‡Îi †Kvb AwMÖg Kwc MÖnY Kiv n‡e bv| 

(M) wkÿvMZ †hvM¨Zvq wRwcG cÖvß‡`i †ÿ‡Î wkÿv gš¿Yvjq KZ…©K RvixK…Z 2-3-2010 Zvwi‡Li wkg/kvt-11/19-1/2007/174 bs  

cÖÁvcb Abymib Kiv n‡e| 

(N) wb‡qvMK…Z cÖv_x©MY mswkøó c‡`i/†MÖ‡Wi mvKzj¨ †eZb cÖvc¨ n‡eb Ges mvKzj¨ †eZb wba©viY msµvšÍ mg‡q mg‡q miKvi KZ…©K 

RvixK…Z Av‡`k/wb‡`©kbv cÖ‡hvR¨ n‡e| 

(O) G wb‡qvM m¤ú~Y© A¯’vqx Ges †KejgvÎ c‡`i wecix‡Z DwjøwLZ mgq ev cÖKí †gqv`Kvjxb mg‡qi Rb¨ cÖ‡hvR¨|   

(P) ক্রমিক নং- 1-6 পবদর Rb¨ Kwgk‡bi wbqgvbymv‡i wjwLZ ও ক্ষিৌমখক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবব| Z‡e mKj †ÿ‡ÎB wjwLZ পরীক্ষায় 

উত্তীণ© প্রার্থীরাই ক্ষকবল ক্ষিৌমখক ও ব্যবহামরক পরীক্ষায় (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î) অংশগ্রহবণর ক্ষযাগ্য we‡ewPZ হববন। 

(Q) wb‡qvM weÁwßi we¯ÍvwiZ Z_¨,Av‡e`‡bi kZ© I †UwjUK KZ©„©K AbjvB‡b Av‡e`b dig c~i‡Yi wbqgvejx I KiYxq f‚wg gš¿Yvj‡qi 

I‡qemvBU www.minland.gov.bd G 07-04-2021 ZvwiL n‡Z cvIqv hv‡e Ges 12-04-2021 ZvwiL n‡Z 30-04-2021 ZvwiL 

Awdm mgq ch©šÍ AbjvB‡b Av‡e`b `vwLj Kiv hv‡e| wba©vwiZ ZvwiL I mg‡qi c‡i †Kvb Av‡e`b MÖnY Kiv n‡e bv| 

(R) wb‡qvM cixÿvq AskMÖn‡Y B”QzK cÖv_x© http://mol.teletalk.com.bd I‡qemvBU n‡Z AbjvB‡b 12-04-2021 ZvwiL n‡Z 

Av‡e`b dig c~iY Ki‡Z cvi‡eb| AbjvB‡b Av‡e`b e¨ZxZ gyw`ªZ/n¯ÍwjwLZ †Kvb cÖKvi Av‡e`b ev KvMRcÎ WvK‡hv‡M ev Ab¨ 

†Kvbfv‡e †cÖiY Kiv n‡j Zv MÖnY †hvM¨ n‡e bv eis Zv evwZj e‡j MY¨ n‡e|  

(S) †UwjUK evsjv‡`k wjt KZ©„©K Av‡e`b MÖnY I Ab¨vb¨ welqvw` cÖ‡mm Kiv n‡e| Av‡e`bKvixM‡Yi †gvevBj †dv‡b †UwjUK n‡Z 

GmGgGm Gi gva¨‡g h_vmg‡q cÖ‡qvRbxq wb‡`©kbv cÖ`vb Kiv n‡e| 

(T) ক্রমিক নং ১-4, এ বমণ িত পবদর জন্য ৩০০/- টাকা ও Teletalk এর সাবিিস চার্ি বাবে ৩৬/-( QwÎk) টাকাসহ ম াট ৩৩৬/-(wZbkZ 

QwÎk UvKv) টাকা এবং ক্রমিক নং ৫-৬ এ বমণ িত পবদর জন্য ১০০ টাকা ও Teletalk এর সাবিিস চার্ি বাবে ১২ টাকাসহ ম াট ১১২/-

(একশত বাদরা) টাকা আববদনপত্র Submit এর অনমধক ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার িবে জিা মদববন। 

(U) ¯^v¯’¨ wewa †g‡b মলমখত,ব্যবহামরক ও ক্ষিৌমখক পরীক্ষায় (cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î)AskMÖnY Ki‡Z n‡e| এ জন্য ক্ষকান প্রকার টিএ/মেএ প্রদান 

করা হবব না। 

 

৩। (ক) প্রার্থীর ক্ষযাগ্যতার wewfbœ Z_¨ hvPvB t 

      (i) মলমখত/ক্ষিৌমখক পরীক্ষার সিয় ছমবযুি মূল প্রববশপত্র সাবর্থ আনবত হবব। 

     (ii)  ক্ষিৌমখক পরীক্ষার সিয় সকল সনদ/প্রতযয়ন/অনাপমত্তপবত্রর মূলকমপ প্রদশ ©ন করবত হবব। 

     (iii) সংমিষ্ট ক্ষজলার স্থায়ী বামসন্দা মহবসবব ইউমনয়ন পমরষদ/ক্ষপৌরসিা/মসটি কবপ িাবরশন কর্তিক প্রদত্ত সনদ দামখল করবত হবব। 

     (iv) জাতীয় পমরচয়পত্র/ জন্মসনবদর সতযাময়ত কমপ দামখল করবত হবব। 

     (v)  প্রর্থি ক্ষেমণর ক্ষগবজবটে কি ©কতিা কর্তিক প্রদত্ত চামরমত্রক সনদপত্র দামখল করবত হবব। 

     (vi) মুমি ক্ষযাদ্ধা/শহীদ মুমি ক্ষযাদ্ধাবদর ক্ষকাটায় আববদনকারী প্রার্থীবদর যর্থাযর্থ কর্তিপবক্ষর মনকট হবত সনদ/প্রতযয়ন/অনাপমত্তপত্র দামখল 

 করবত হবব। 

http://www.minland.gov.bd/




‡UwjUK evsjv‡`k wjt KZ©„K AbjvB‡b Av‡e`b dig c~i‡Yi wbqg,KiYxq I kZ©vejx t   

ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগে http ://mol.teletalk.com.bd এই ওণয়বসাইণে আণবদনপত্র পূরে করণবন। 

আবণদণনর সময়সীমা ননম্নরুপঃ  

     i. Online-এ আণবদনপত্র পূরে ও পরীক্ষার নি জমাদান শুরুর তানরখ 12/04/2021 সকাল-০৯.০০ো। 

     ii. Online-এ আণবদনপত্র ও পরীক্ষার নি জমাদাণনর শশষ তানরখ 30/04/2021 ỳcyi-৩.০০ ো। উক্ত সময়সীমার মণে 

User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগে Online-এ আণবদনপত্র Submit-এর সময় শর্থণক পরবতী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মণে এসএমএস এর 

মােণম পরীক্ষার নি জমা নদণবন।  
 

 

খ. Online আণবদন পণত্র প্রার্থীতার স্বাক্ষর (দদঘয্ ৩০০X প্রস্থ ৮০ pixel) ও রনিনছনব (দদঘয্ ৩০০X প্রস্থ ৩০০ pixel) স্ক্যান 

কণর ননর্া্নরত স্থাণন Upload করণবন। ছবির সাইজ  সরি বাচ্চ100KB ও স্বাক্ষররর সাইজ সরি বাচ্চ 60KB হরে হরি।  
 

গ. Online আণবদনপণত্র পূরেকৃত তথ্যই শেণহতু পরবতী সকল কােক্্রণম ব্যবহৃত হণব, শসণহতু online এ আণবদনপত্র 

submitকরার পূরি বই পূরণকৃে সকল েরের সঠিকো সম্পরকব প্রার্থী বিরজ শেভাগ বিবিে হরিি। 

 

ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরেকৃত আণবদনপণত্রর একটি নপ্রন্টকনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শে শকান প্রণয়াজণন সহায়ক নহণসণব সংরক্ষে করণবন 

এিং ম ৌবখক পরীক্ষার স য় এক কবপ জ া বিরিি। 

 

ঙ. SMS শপ্ররণের ননয়ামাবলী ও পরীক্ষার নি প্রদান : Online-এ আণবদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভাণব পূরে কণর 

ননণদশ্না মণত ছনব এবং Signature  upload কণর আণবদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হণল কনম্পউোণর ছনবসহ Application 

Preview শদখা োণব। ননর্ভল্ভাণব আণবদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হণল প্রার্থী একটি User ID, ছনব এবং স্বাক্ষরযুক্ত 

Applicant’s copy পাণবন। উক্ত Applicant’s copy প্রার্থী নপ্রন্ট অর্থবা download কণর সংরক্ষে করণবন। Applicant’s 

কনপণত একটি User ID নম্বর শদয়া র্থাকণব এবং User ID নম্বর ব্যবহার কণর প্রার্থী ননণম্নাক্ত পদ্ধনতণত শে শকান Teletalk 

pre-paid mobile নম্বণরর মােণম ০২ (দুই)টি SMS কণর পরীক্ষার নি বাবদ ক্রনমক নং ১-4, এ বনেত্ পণদর জন্য ৩০০/- 

োকা ও Teletalk এর সাবভবস চাজব িািি ৩৬/-( QwÎk) টাকাসহ ম াট ৩৩৬/-(wZbkZ QwÎk UvKv) টাকা এবং ক্রনমক নং ৫-৬ 

এ বনেত্ পণদর জন্য ১০০ োকা ও Teletalk এর সাবভবস চাজব িািি ১২ টাকাসহ ম াট ১১২/-(একশে িাররা) টাকা আণবদনপত্র 

Submit এর অননর্ক ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মণে জমা নদণবন। নবণশষভাণব উণেখ্য, “Online-এ আণবদনপণত্রর সকল অংশপূরে 

কণর Submit করা হণলও পরীক্ষার নি জমা না শদয়া পেন্্ত Online আণবদনপত্র শকান অবস্থাণতই গৃহীত হণব না। শকান প্রার্থী 

ননর্া্নরত সমণয়র পণর শকান আণবদনপত্র ও নি দানখল করণল তার আণবদন নবণবনিত হণব না। 

 

আরিিি বি জ া মিওয়ার পদ্ধবে: 

প্রর্থ  SMS: MOL<space>User ID নলণখ Send করণত হণব 16222 নম্বণর।  

Example: MOLABCDEF & send to 16222. 
Reply: Applicant’s Name, Taka 336 or 112 will be charged as application fee. Your PIN is 

xxxxxxxxxx. 

    To pay fee Type MOL<space>Yes<space>PIN নলণখ Send করণত হণব 16222 নম্বণর।  

 

বিেীয় SMS: MOL<space>YES<space>PIN নলণখ Send করণত হণব 16222 িম্বরর 

Example: MOLYES 12345678  & send to 16222. 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed   

    Successfully for MOLApplication for post xxxxxxxxxx User ID is       

    (ABCDEF) and password (xxxxxxxx) 
 

চ. প্রণবশপত্র প্রানপ্তর নবষয়টি http:// mol.teletalk.com.bd অর্থিা  ভূব   ন্ত্রণালরয়র ওণয়বসাইে www.minland.gov.bd 

এ এবং প্রার্থীর শমাবাইল শিাণন SMS-এর মােণম (শুধুণোগ্য প্রার্থীণদরণক) ের্থাসমণয় জানাণনা হণব। Online আণবদনপণত্র প্রার্থীর 



প্রদত্ত শমাবাইল শিাণন পরীক্ষা সংক্রান্ত োবতীয় শোগাণোগ সম্পন্ন করা হণব নবর্ায় উক্ত নম্বরটি সাবক্্ষনেক সিল রাখা, SMS পড়া 

এিং প্রাপ্ত ননণদশ্না তাৎক্ষনেকভাণব অনুসরে করা বাঞ্ছনীয়। 
[[ 

ছ. SMS-এ শপ্রনরত User ID এবং Password ব্যবহার কণর পরবতীণত শরাল নম্বর, পণদর নাম, ছনব, পরীক্ষার তানরখ, সময় ও 

শভনুযর নাম ইতযানদ তথ্য সম্বনলত প্রণবশপত্র প্রার্থী Download পূি বক নপ্রন্ট (সম্ভব হণল রনিন) কণর ননণবন। প্রার্থী এই প্রণবশপত্রটি 

নলনখত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সমণয় এবং উত্তীে ্হণল শমৌনখক পরীক্ষার সমণয় অবশ্যই প্রদশন্ করণবন। 

জ. শুধুমাত্র শেনলেক নপ্র-শপইড শমাবাইল শিান শর্থণক প্রার্থীগে ননম্নবনেত্ SMS পদ্ধনত অনুসরে কণর ননজ ননজ User ID, 

Serial এবং PIN পুনরুদ্ধার করণত পারণবন। 
 

i. User ID জানা র্থাকণল MOL<space>HELP<space>User<space>User ID & Send to 16222.  

               Example: MOL HELP User ABCDEF & send to 16222  

ii. PIN Number জানা র্থাকণল MOL<space>HELP<space>PIN<space>PIN No & send to  

    16222 Example: MOL HELP PIN 12345678 & send to 16222. 
 

ঝ.  Online-এ আরিিি এিং টাকা জ ার কাজটি প্রার্থী বিরজ কররিি। এরক্ষরে অন্য  াধ্য  মর্থরক উক্ত কাজটি সম্পন্ন 

করর প্রার্থী প্রোবরে হরল কর্তবপক্ষ িায়ী র্থাকরি িা। 
 

ঞ. Online-এ আরিিি কররে মকাি স স্যা হরল মে মকাি মটবলটক িম্বর মর্থরক ১২১ িম্বরর অর্থিা 

vas.query@teletalk.com.bd ই-ম ইরল অর্থিা wm‡÷g Gbvwj÷ sa@minland.gov.bd অথবা cÖKí cwiPvjK 

pdautomation@minland.gov.bd মোগারোগ করা োরি।  
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