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নম্বযঃ ৩৬.১১.০০০০.০০১.১১.০০৪.১৯.২৪১৯ তারযখঃ ০৬/১০/২০১৯ররঃ 
 

রনদয়াগ রফজ্ঞরি 
 

 

রল্প ভন্ত্রণারদয়য অধীন প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারদয় যাজস্ব খাতভুক্ত রনদয়াগদমাগ্য শুন্য দদয রফযীদত রনদনাক্ত দদ যারয জনফর রনদয়াদগয 

রদযে দদয াদ ফরণ শত দতশ ফাাংরাদদদয কর জজরায প্রকৃত নাগরযকদদয রনকট দত দযখাস্ত আফান কযা মাদছঃ 

 

ক্ররভক 

নাং 
দদয নাভ পদদর সংখ্যা 

জফতন জের (জা.জফ.জের, 

২০১৫ অনুমায়ী) 
শিক্ষাগত য াগ্যতা 

০১ ড্রাইবায 
০২ (দুই) টি 

(অস্থায়ী) 

(৯,৩০০/- ২২,৪৯০/-) 

জেড-১৬ 

অষ্টভ/জজএর যীযায় উত্তীণ শ এফাং বফধ ড্রাইরবাং রাইদন্স ারকা 

ও বাযী মানফান চারনায় অরবজ্ঞ।  

০২ অরপ ায়ক 
২১ (একুি) টি 

(অস্থায়ী) 

(৮,২৫০/- ২০,০১০/-) 

জেড-২০ 

জকান স্বীকৃত জফাড শ ইদত ভাধ্যরভক স্কুর ার্ট শরপদকট ফা ভভাদনয 

ার্ট শরপদকট। 

 

শিম্নবশণ িত িতিাবলী আদবদি ফরম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশ্রগ্রহদণর যক্ষদে অবশ্যই অনুসরণ করদত হদবেঃ  

 

1. আদফদনকাযীয ফয় ১৫/১০/২০১৯ তারযদখ ১৮ ফছয জথদক ৩০ ফছদযয ভদধ্য দত দফ। মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধায পুত্র-কন্যায এফাং াযীরযক প্ররতফন্ধী প্রাথীদদয জযদত্র 

ফয়ীভা ১৮-৩২ ফছয। তদফ মুরক্তদমাদ্ধা/ীদ মুরক্তদমাদ্ধায পুত্র-কন্যায পুত্র-কন্যাদদয জযদত্র ফয়ীভা ১৮ জথদক ৩০ ফছয। এএর নদদত্রয রবরত্তদত ফয় রনধ শাযণ 

কযা দফ। ফয় প্রভাদণয জযদত্র এরপদডরবট েণদমাগ্য নয়।  

2. জকফরভাত্র উযুক্ত এফাং ক্রর্টমুক্ত আদফদনকাযীদদযদক রররখত, ব্যফারযক এফাং জভৌরখক যীযায জন্য ডাকা দফ।  

3. রররখত যীযা, ব্যফারযক/াযাৎকাদয অাংেদণয জন্য প্রাথীদদযদক জকান প্রকায র্টএ/রডএ প্রদান কযা দফ না।  

4. প্রাথী কর্তশক প্রদত্ত জকান তথ্য ফা দারখরকৃত কাগজত্র জার, রভথ্যা, ভুয়া ফা ভুর প্রভারণত দর রকাংফা যীযায় নকর ফা অদুায় অফরম্বন কযদর াংরিষ্ট প্রাথীয প্রারথ শতা 

ফারতর কযা দফ এফাং তায রফরুদদ্ধ মথামথ আইনানুগ ব্যফস্থা েণ কযা দফ। জভৌরখক যীযায ভয় কর প্রকায নদদয মূরকর প্রদ শন কযদত দফ এফাং কর নদদত্রয 

তোরয়ত ছায়াররর দারখর কযদত দফ।  

5. ফ শদল যকারয আদদ জভাতাদফক কর প্রকায জকাটা দ্ধরত অনুযণ কযা দফ। 

6. জজরায স্থায়ী ফারন্দা প্রভাদণয নদ রদদফ াংরিষ্ট ইউরনয়ন রযলদ/জৌযবা/রর্ট কযদাদযন প্রদত্ত নদ দারখর কযদত দফ।  

7. মরদ জকান প্রাথী ফাাংরাদদদয নাগরযক না ন রকাংফা ফাাংরাদদদয নাগরযক নন এভন জকান ব্যরক্তদক রফদয় কদযন ফা কযায জন্য প্ররতশ্রুরতফদ্ধ ন রকাংফা জকান জপৌজদারয 

আদারত কর্তশক বনরতক স্খরনজরনত অরবদমাদগ দরিত ন রকাংফা জকান যকারয ফা স্বায়ত্ত্বারত প্ররতষ্ঠান ফা স্থানীয় কর্তশদযয চাকরয দত ফযখাস্ত দয় থাদকন এফাং 

উক্তরূ ফযখাদস্তয জভয়াদ দুই ফছয অরতক্রান্ত না দয় থাদক তদফ রতরন আদফদন কযায জন্য জমাগ্য রফদফরচত দফন না।  

8. জকান ধযদনয তদরফয রকাংফা সুারয, প্রাথীয অদমাগ্যতা রদদফ গণ্য কযা দফ।  

9. রনদয়াগ নীরতভারা অনুমায়ী ফাছাইকৃত প্রাথীদক রররখত যীযায় অাংেণ কযদত দফ। জকফরভাত্র রররখত যীযায় উত্তীণ শ প্রাথীদদযদক জভৌরখক াযাৎকাদযয জন্য আভন্ত্রণ 

জানাদনা দফ।  

10. জকান প্রকায কাযণ দ শাদনা ব্যরতদযদক কর্তশয এ রনদয়াগ রফজ্ঞরি াংদাধন/ফারতর কযদত াযদফ।  

11. প্রধান ফয়রায রযদ শদকয কাম শারয় এয ওদয়ফাইট (www.boiler.gov.bd ) এ রফজ্ঞরি জদখা মাদফ।  

12. রনদয়াগ াংক্রান্ত জম জকান রফলদয় কর্তশদযয রদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ।  

১৩.   রফজ্ঞরিদত উদেরখত দদয (স্থায়ী/অস্থায়ী) াংখ্যা কর্তশয হ্রা/বৃরদ্ধ কযদত াযদফ।  

১৪.   অনরাইদন আদফদনত্র পূযণ াংক্রান্ত রনয়ভাফরী ও তশাফরী: 

ক. যীযায় অাংেদণ ইচ্ছুক ব্যরক্ত http://boiler.teletalk.com.bd এই ওদয়ফাইদট আদফদনত্র পূযণ কযদত াযদফন। আদফদদনয ভয়ীভা রননরূ: 

i. Online-এ আদফদনত্র পূযণ ও যীযায রপ জভাদান শুরুয তারযখ ও ভয়ঃ ১৬/১০/২০১৯ ররঃ, কার- ১০:০০ টা। 

ii. Online-এ আদফদনত্র জভাদাদনয জল তারযখ ও ভয়: ১৫/১১/২০১৯  ররঃ, রফকার- ০৫:০০ টা। 

উক্ত ভয়ীভায ভদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আদফদনত্র Submit-এয ভয় জথদক যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভদধ্য এএভএ এয ভাধ্যদভ যীযায রপ জভা 

রদদত াযদফন। 

খ. Online আদফদনদত্র প্রাথী তাঁয স্বাযয (বদঘ শে ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও যরিন ছরফ (বদঘ শে ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) েোন কদয রনধ শারযত স্থাদন Upload কযদফন। 

http://www.boiler.gov.bd/
http://boiler.teletalk.com.bd/


 

 

গ. Online আদফদনদত্র পূযণকৃত তথ্যই জমদতু যফতী কর কাম শক্রদভ ব্যফহৃত দফ, জদতু Online-এ আদফদনত্র Submit কযায পূদফ শই পূযণকৃত কর তদথ্যয ঠিকতা 

ম্পদকশ প্রাথী রনদজ তবাগ রনরিত দফন। 

ঘ. প্রাথী Online-এ পূযণকৃত আদফদনদত্রয একর্ট যরিন রপ্রণ্টকর যীযা াংক্রান্ত জম জকান প্রদয়াজদনয ায়ক রদদফ াংযযণ কযদফন।  

ঙ. SMS জপ্রযদণয রনয়ভাফরী ও যীযায রপ প্রদান: Online-এ আদফদনত্র (Application Form) মথামথবাদফ পূযণ কদয রনদদ শনা ভদত ছরফ এফাং স্বাযয upload কদয 

আদফদনত্র Submit কযা ম্পন্ন দর করম্পউটাদয ছরফ Application Preview জদখা মাদফ। রনভু শরবাদফ আদফদনত্র Submit কযা ম্পন্ন প্রাথী একর্ট User ID, ছরফ 

এফাং স্বাযযযুক্ত একর্ট Applicant’s copy াদফন। উক্ত Applicant’s copy প্রাথী download পূফ শক যরিন রপ্রন্ট কদয াংযযণ কযদফন। Applicant’s করদত একর্ট 

User ID নম্বয জদয়া থাকদফ এফাং User ID নম্বয ব্যফায কদয প্রাথী রনদনাক্ত দ্ধরতদত জম জকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদযয ভাধ্যদভ ০২ (দুই) র্ট SMS কদয 

যীযায রপ ফাফদ ১নাং ক্ররভদকয জন্য  যীযায রপ ফাফদ ১০০/- (একত) টাকা ও Teletalk  এর চাজি ১২/- (বার) টাকাসহ যমাট ১১২/- (একিত বার) টাকা এবং ২িং 

ক্রশমদকর জন্য যীযায রপ ফাফদ ৫০/- (ঞ্চা) টাকা ও Teletalk  চাজি ৬/- (ছয়) টাকাসহ যমাট ৫৬/- (ছাপান্ন) টাকা অনরধক ৭২ (ফাাত্তয) ঘণ্টায ভদধ্য জভা রদদফন। এখাদন 

রফদলবাদফ উদেখ্য জম, ‘‘Online-এ আদফদনদত্রয কর অাং পূযণ কদয Submit কযা দরও যীযায রপ জভা না জদয়া ম শন্ত Online আদফদনত্র জকান অফস্থাদতই গৃীত 

দফ না’’। 

  

প্রথভ SMS: BOILER<space>User ID ররদখ Send কযদত দফ ১৬২২২ নম্বদয। 

 Example: BOILER ABCDEF 

 

Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee Type 

BOILER<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 

 রিতীয় SMS: BOILER<space>Yes<space>PIN ররদখ Send কযদত দফ ১৬২২২ নম্বদয। 

 Example: BOILER YES 12345678 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for BOILER Application for post xxxxxxxxx User ID is 

(ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

চ. প্রদফত্র প্রারিয রফলয়র্ট http://boiler.teletalk.com.bd ওদয়ফাইদট এফাং প্রাথীয জভাফাইর জপাদন SMS-এয ভাধ্যদভ (শুধুভাত্র জমাগ্য প্রাথীদদযদক) মথাভদয় জানাদনা 

দফ। Online আদফদনদত্র প্রাথীয প্রদত্ত জভাফাইর জপাদন যীযা াংক্রান্ত মাফতীয় জমাগাদমাগ ম্পন্ন কযা দফ রফধায় উক্ত নম্বযর্ট াফ শযরণক চর যাখা, SMS ড়া এফাং প্রাি 

রনদদ শনা তাৎযরণকবাদফ অনুযণ কযা ফাঞ্ছনীয়। 

ছ. SMS-এ জপ্ররযত User ID এফাং Password ব্যফায কদয যফতীদত জযার নম্বয, দদয নাভ, ছরফ, যীযায তারযখ, ভয় ও স্থাদনয/জকদেয নাভ ইতোরদ তথ্য াংফররত 

প্রদফত্র প্রাথী Download পূফ শক যরিন Print কদয রনদফন। প্রাথী প্রদফত্রর্ট রররখত যীযায় অাংেদণয ভদয় এফাং উত্তীণ শ দর জভৌরখক যীযায ভদয় অফশ্যই প্রদ শন 

কযদত দফ; 

জ. শুধুভাত্র জটররটক রপ্র-জইড জভাফাইর জপান জথদক প্রাথীগণ রননফরণ শত SMS দ্ধরত অনুযণ কদয রনজ রনজ User ID এফাং Password পুনরুদ্ধায কযদত াযদফন। 

ঝ. i. User ID জানা থাকদর BOILER<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

        Example: BOILER Help User ABCDEF & send to 16222 

    ii. PIN Number জানা থাকদর: BOILER<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

         Example: BOILER Help PIN 12345678 & send to 16222. 

ঞ. Online-এ আদবদি করদত যকাদিা সমস্যা হদল যটশলটক িম্বর যথদক ১২১ িম্বদর অথবা vas.query@teletalk.com.bd ই-যমইদল য াগাদ াগ করা  াদব।  

 

 

 

 
 
 

 

(জভাঃ যাপত আরী) 

উ-প্রধান ফয়রায রযদ শক 

ও 

দস্য রচফ, রফবাগীয় রনফ শাচন করভর্ট।  


