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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুলি মন্ত্রণালয় 

তথ্য ও ট াগাদ াগ প্রযুলি লবভাগ 

পাদস সাদেল টসবা শাখা 

www.ictd.gov.bd 

েম্বর: ৫৬.০০.০০০০.০১৫.১১.০০১.১৮-৭০০                                                                                            তালরখ:  

১৭ আষাঢ় ১৪২৫

০১ জুলাই ২০১৮
  

লেদয়াগ লবজ্ঞলি 

 

তথ্য ও ট াগাদ াগ প্রযুলি লবভাদগর লেম্নবলণ সত শূন্যপদে জেবল লেদয়াদগর লেলমত্ত বাাংলাদেদশর প্রকৃত োগলরকদের লেকে হদত Online-

এ আদবেেপত্র আহবাে করা  াদে: 

ক্রম পদের োম ও টবতেদেল পে 

সাংখ্যা 

ট াগ্যতা  ট  সকল টজলার প্রার্থীরা আদবেে করদত 

পারদবে  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১। অলিস সহকারী-কাম-কলিউোর মুদ্রাক্ষলরক 

টবতে টেল: ৯৩০০-২২৪৯০/-(টেড-১৬) 

 

০৭ টি (ক) টকাে স্বীকৃত টবাড স হদত উচ্চ মাধ্যলমক 

সাটি সলিদকে (এইচ.এস.লস.) বা সমমাে 

পরীক্ষায় উত্তীণ স; 

(খ) কলিউোর প্রলশক্ষণপ্রাি; 

(গ) কলিউোর মুদ্রাক্ষদর প্রলত লমলেদে 

সব সলেম্ন গলত বাাংলায় ২০ শব্দ ও ইাংদরলজদত 

২০ শব্দ র্থাকদত হদব। 

গাজীপুর, মালেকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, োরায়ণগঞ্জ, 

েরলসাংেী, িলরেপুর, মাোরীপুর, রাজবাড়ী, 

শলরয়তপুর, োঙ্গাইল, চট্টোম, বান্দরবাে, 

কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবালড়য়া, চাঁেপুর, কুলমল্লা, 

খাগড়াছলড়, টিেী, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী, 

জয়পুরহাে, োদোর, চাপাইেবাবগঞ্জ, বগুড়া, 

রাংপুর, লেোজপুর, গাইবান্ধা, কুলড়োম, 

লালমলেরহাে, েীলিামারী, পঞ্চগড়, 

ঠাকুরগাঁও, খুলো,  দশার, লিোইেহ, 

েড়াইল, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, কুলিয়া, 

টমৌলভীবাজার, সুোমগঞ্জ, হলবগঞ্জ 

এবাং 

সকল টজলার এলতম ও শারীলরক প্রলতবন্ধী 

প্রার্থীগণ। 

২। অলিস সহায়ক  

টবতে টেল: ৮২৫০-২০০১০/-(টেড-২০) 

১০ টি স্বীকৃত টবাড স হদত মাধ্যলমক স্কুল 

সাটি সলিদকে (এস.এস.লস.) বা সমমাদের 

পরীক্ষায় উত্তীণ স। 

গাজীপুর, মালেকগঞ্জ, েরলসাংেী, িলরেপুর, 

টগাপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, শলরয়তপুর, 

লকদশারগঞ্জ, ময়মেলসাংহ, জামালপুর, 

টেত্রদকাো, টশরপুর, চট্টোম, বান্দরবাে, 

কক্সবাজার, চাঁেপুর, খাগড়াছলড়, লক্ষ্মীপুর, 

টোয়াখালী, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী, 

জয়পুরহাে, পাবো, েওগাঁ, চাপাইেবাবগঞ্জ, 

বগুড়া, লেোজপুর, গাইবান্ধা, কুলড়োম, 

লালমলেরহাে, পঞ্চগড়, খুলো,  দশার, 

লিোইেহ, মাগুরা, বাদগরহাে, চুয়াডাঙ্গা, 

কুলিয়া, টমদহরপুর, টভালা, িালকাঠি, 

লপদরাজপুর, বরগুো, পটুয়াখালল, লসদলে, 

টমৌলভীবাজার, সুোমগঞ্জ, হলবগঞ্জ 

এবাং 

সকল টজলার এলতম ও শারীলরক প্রলতবন্ধী 

প্রার্থীগণ। 

  

আদবেদের লেয়মাবলল এবাং লেদয়াগ সাংক্রান্ত শতসাবলল: 

1. আেহী সকল প্রার্থীদক অেলাইদে https://erecruitment.bcc.gov.bd ওদয়বসাইদের মাধ্যদম ০৩-০৭-২০১৮ তালরখ হদত ২৩-০৭-২০১৮ 

তালরদখর মদধ্য আদবেে করদত হদব। লের্ সালরত সমদয়র পদর টকাে আদবেে েহণ করা হদব ো এবাং অসম্পূণ স ও ত্রুটিপূণ স আদবেে সিট ওয়যার 

কর্তসক গৃহীত হদব ো। অেলাইে ব্যতীত অন্য টকাে মাধ্যদম আদবেে েহণ করা হদব ো; 
 

2. ০১ জুলাই ২০১৮ তালরদখ প্রার্থীর বয়স ১৮-৩০ বছর হদত হদব। তদব, মুলিদ াদ্ধা ও শহীে মুলিদ াদ্ধাগদণর পুত্র-কন্যাদের টক্ষদত্র বয়স ১৮-৩২ 

বছর। শারীলরক প্রলতবন্ধী প্রার্থীদের বয়স ১৮-৩২ বছর। মুলিদ াদ্ধাগদণর পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের বয়স ১৮-৩০ বছর হদত হদব। এসএসলস 

সেেপদত্রর লভলত্তদত বয়স লের্ সারণ করা হদব। বয়স প্রমাদণর টক্ষদত্র এলিদডলভে েহণদ াগ্য েয়; 
 

পাতা-১/২ 

https://erecruitment.bcc.gov.bd/
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3. অেলাইদে আদবেদের জন্য https://erecruitment.bcc.gov.bd ওদয়বসাইদে প্রদবশ কদর প্রর্থদম লেবন্ধে করদত হদব। লেবন্ধদের জন্য ই-

টমইল ও টমাবাইল েম্বর আবশ্যক। লেবন্ধে সিন্ন হওয়ার পর লেবন্ধেকারীর ই-টমইদল erecruitment কর্তসক ইদমইল এবাং পাসওয়াড স টপ্ররণ 

করা হদব। প্রাি ইদমইল এবাং পাসওয়াড স লেদয় লগইে কদর আদবেদের প্রদয়াজেীয় র্াপসমূহ সিন্ন করদত হদব (প্রদয়াজদে সাংলিি ওদয়বসাইে 

হদত লেবন্ধে গাইডলাইে ও আদবেদের গাইডলাইে অনুসরণ করদত হদব);   
 

4. Online-এ আদবেদের সময় লের্ সালরত স্থাদে প্রার্থীর স্বাক্ষর (সাইজ: দের্ঘ সয ৩০০ pixel × প্রস্থ ৮০ pixel) ও রলিে ছলব (সাইজ: দের্ঘ সয ৩০০ 

pixel × প্রস্থ ৩০০ pixel) আপদলাড করদত হদব; 
 

5. পরীক্ষার লি লহদসদব অলিস সহকারী-কাম-কলিউোর মুদ্রাক্ষলরক পদে আদবেেকৃত প্রার্থীদের টক্ষদত্র সাংলিি ব্যাাংদকর সালভ সস চাজসসহ ১১০ 

(একশত েশ) োকা এবাং অলিস সহায়ক পদে আদবেেকৃত প্রার্থীদের টক্ষদত্র সাংলিি ব্যাাংদকর সালভ সস চাজসসহ ৫৫ (পঞ্চান্ন) োকা DBBL 

Mobile Banking (Rocket) এর মাধ্যদম (লবস্তালরত অেলাইে িদম স পাওয়া  াদব) জমা করদত হদব;  
 

6. লেদয়াদগর টক্ষদত্র সরকাদরর লবদ্যমাে লবলর্-লবর্াে/সকল প্রকার টকাো  র্থা র্থভাদব অনুসরণ করা হদব। টকাোর্ারী প্রার্থীদের আদবেদের টক্ষদত্র 

সাংলিি ডকুদমন্ট আপদলাড করদত হদব; 

7. লডপাে সদমন্টাল প্রার্থীদের টক্ষদত্র  র্থা র্থ কর্তসপদক্ষর অনুমলত েহণপূব সক অনুমলতপত্রসহ আদবেে করদত হদব। 
 

8. লললখত ও ব্যবহালরক (প্রদ াজয টক্ষদত্র) পরীক্ষায় উত্তীণ স প্রার্থীদক টমৌলখক পরীক্ষায় অাংশেহদণর সুদ াগ টেয়া হদব; 
 

9. টমৌলখক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদেরদক সকল লশক্ষাগত ট াগ্যতার মূল সেেপত্র, জাতীয় পলরচয়পত্র/জন্মলেবন্ধে, চাকলররত প্রার্থীদের  র্থা র্থ 

কর্তসপদক্ষর অনুমলতপত্র, সদ্য টতালা ০৩ (লতে) কলপ পাসদপাে স সাইদজর রলিে ছলবসহ সাংলিি সকল সেেপত্র/কাগজপদত্রর মূল কলপ এবাং ০১ 

টসে সতযালয়ত িদোকলপ অলিদস ব্যবহাদরর জন্য োলখল করদত হদব; 
 

10. পরীক্ষা সাংক্রান্ত সকল তথ্যালে  র্থাসমদয় ই-টমইল ও ওদয়বসাইদের মাধ্যদম জাোদো হদব; 
 

11. কর্তসপক্ষ লেদয়াগ লবজ্ঞলিদত উলল্ললখত পদের সাংখ্যা হ্রাস/বৃলদ্ধ/বালতল করার অলর্কার সাংরক্ষণ কদর; 
 

12. লেদয়াদগর ব্যাপাদর কর্তসপদক্ষর লসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব;  

13. অেলাইে আদবেে করদত টকাে সমস্য হদল ০২-৮১৮১৩৯২-এক্সে ১০২ োং টেললদিাদে জোব তালেমুল বারী এর সাদর্থ ট াগাদ াগ করা ট দত 

পাদর। 

14. লেদয়াগ লবজ্ঞলিটি তথ্য ও ট াগাদ াগ প্রযুলি লবভাদগর ওদয়বসাইে (www.ictd.gov.bd) টর্থদকও ডাউেদলাড করা  াদব। 
 

 

 

 

(মুুঃ জসীম উলিে খাে) 

উপসলচব (পাদস সাদেল টসবা) 

ও 

সেস্য-সলচব 

লবভাগীয় লেব সাচে কলমটি 

তথ্য ও ট াগাদ াগ প্রযুলি লবভাগ। 
 

 

পাতা-২/২ 

https://erecruitment.bcc.gov.bd/
http://www.ictd.gov.bd/

