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স্মাযক নম্বয: ৪৭.৬৪.১০৮৮.০১৪.১১.০৭৭.২০/৪৭৯ তারযখ:  
     ১৫  কারতিক, ১৪২৮ 

৩১ অক্টাফয, ২০২১ 

 

রনক্ াগ রফজ্ঞরি 

                      ল্লী উন্ন ন একাক্েভী (আযরেএ), ফগুড়ায রনক্ে ফরণ িত শূন্য দমূ পূযক্ণয জন্য প্রকৃত ফাাংরাক্দী নাগরযকক্দয 

রনকট ক্ত অনরাইক্ন আক্ফদনত্র আফান কযা মাক্ে।  
 

ক্রঃ নাং দ ও বফতনক্রভ ক্দয াংখ্যা রক্ষাগত বমাগ্যতা ও অরবজ্ঞতা 

১। কাযী গ্রন্থাগারযক 

টাঃ ১৬০০০-৩৮৬৪০/-  

এফাং তৎ বদ  অন্যান্য বাতারদ। 

০১(এক)টি বকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যার  ক্ত গ্রন্থাগায রফজ্ঞাক্ন স্দাতক ফা ভভাক্নয 

রেগ্রী বকান স্বীকৃত ইন্সটিটিউট ফা প্ররতষ্ঠান ক্ত গ্রন্থাগায রফজ্ঞাক্ন 

        এফাং াংরিষ্ট কাক্জ ৫ (াঁচ) ফছক্যয অরবজ্ঞতা থাকক্ত ক্ফ। 

২। কম্পাউন্ডায 

টাঃ ১০২০০-২৪৬৮০/-  

এফাং তৎ বদ  অন্যান্য বাতারদ। 

০১(এক)টি বকান স্বীকৃত রফশ্বরফদ্যার  ক্ত স্দাতক ফা ভভাক্নয রেগ্রী বকান 

স্বীকৃত ইন্সটিটিউট ফা প্ররতষ্ঠান ক্ত কম্পাউন্ডাযীক্ াটি িরপক্কটধাযী 

এফাং াংরিষ্ট কাক্জ ৫(াঁচ) ফছক্যয অরবজ্ঞতা থাকক্ত ক্ফ। 

৩। ভারর 
টাঃ ৮২৫০-২০০১০/- এফাং তৎ বদ  

অন্যান্য বাতারদ। 

০১(এক)টি অষ্টভ বেরণ ফা জুরন য স্কুর াটি িরপক্কট ফা ভভাক্নয যীক্ষা  উত্তীণ ি 

এফাং ফাগান তদাযরক কাক্জ ৩ (রতন) ফছক্যয অরবজ্ঞতা থাকক্ত ক্ফ। 

৪। ফাবুরচ ি কাযী 
টাঃ ৮২৫০-২০০১০/- এফাং তৎ বদ  

অন্যান্য বাতারদ। 

১(এক)টি অষ্টভ বেরণ ফা জুরন য স্কুর াটি িরপক্কট ফা ভভাক্নয যীক্ষা  উত্তীণ ি 

এফাং যন্ধন কাক্জ ৩ (রতন) ফছক্যয অরবজ্ঞতা থাকক্ত ক্ফ। 

৫।        
টাঃ ৮২৫০-২০০১০/- এফাং তৎ বদ  

অন্যান্য বাতারদ। 

১(এক)টি অষ্টভ বেরণ ফা জুরন য স্কুর াটি িরপক্কট ফা ভভাক্নয যীক্ষা  উত্তীণ ি 

এফাং াংরিষ্ট কাক্জ ৩ (রতন) ফছক্যয অরবজ্ঞতা থাকক্ত ক্ফ। 

 

২। আক্ফদন পযভ পূযণ এফাং যীক্ষা  অাংগ্রক্ণয বক্ষক্ত্র রনেফরণ িত তিাফরী অফশ্যই পূযণ কযক্ত ক্ফঃ 

( )             য়স ০৪      ,  ০    .            ম  ৮ (      )  ছ       ৫ ম চ  ,  ০ ০        স      

৩০ (   )  ছ         ।                 /                 -                                য়স  ৫ 

ম চ  ,  ০ ০        ৩  (    )  ছ                ।  য়স  ম                            য়। 

(খ) যকারয/আধা-যকারয/স্বা ত্বারত প্ররতষ্ঠাক্ন চাকরযযত প্রাথীক্দয অফশ্যই মথামথ কর্তিক্ক্ষয ভাধ্যক্ভ আক্ফদন কযক্ত 

ক্ফ। তক্ফ কর চাকরযযত প্রাথী বভৌরখক যীক্ষায ভ  রনক্ াগকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত অনারত্ত ছাড়ক্ত্রয মূর কর 

জভা রদক্ত ক্ফ।  

(গ) রনক্ াক্গয বক্ষক্ত্র যকাক্যয রফদ্যভান রফরধ-রফধান ও  চ                             স         -            

স                স          । 

(ঘ)  ম            সময় স   স             স     স  স    য়      জম                     

Application Form স  স    য়     স                        ।  ছ     জ      য়     স     ম       স   

    য়           চয়     /    স    ময় / স               য়                     স  , জ   য়    চয় 

                                                -                                 /     

            -           -       -      ম ম   স         য়           চয়     / স              

 য়           /    স     ময় /                 স           স  স               স              

জম          ।  

(ঙ)                           স      স/                   /স                  । 

(চ)    য়         য়    য়                স                    ।                              । 

(ছ)      / ম          য়          জ                        /                   । 

 

 ৩. অনরাইক্ন আক্ফদনত্র পূযণ াংক্রান্ত রন ভাফরী ও তিাফরীঃ 

ক. যীক্ষা  অাংগ্রক্ণ ইচ্ছুক ব্যরি http://rda.teletalk.com.bd এই ওক্ ফাইক্ট আক্ফদনত্র পূযণ কযক্ত াযক্ফন। 

i. Online- এ আক্ফদনত্র পূযণ ও আক্ফদন রপ জভাদান শুরুয তারযখ ও ভ : ০৪/১১/২০২১রি., কার- ১০:০০ টা 

ii. Online- এ আক্ফদনত্র জভাদাক্নয বল তারযখ ও ভ : ২৫/১১/২০২১রি., রফকার- ০৫:০০ টা। 

উি ভ ীভায ভক্ধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online- এ আক্ফদনত্র Submit-এয ভ  বথক্ক যফতী ৭২ (ফাাত্তয) 

ঘন্টায ভক্ধ্য SMS-এ যীক্ষায রপ জভা রদক্ত াযক্ফন। 

http://rda.teletalk.com.bd/
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খ.  Online- এ আক্ফদনত্র প্রাথী তাঁয স্বাক্ষয (দদঘ িয ৩০০ × প্রস্ত ৮০ pixel) ও যরিন ছরফ (দদঘ িয ৩০০ × প্রস্ত ৩০০ 

pixel) স্ক্যান কক্য রনধ িারযত স্থাক্ন Upload কযক্ফন।  

গ)  Online- এ আক্ফদনত্র পূযণকৃত তথ্যই বমক্তু যফতী কর কাম িক্রক্ভ ব্যফহৃত ক্ফ, বক্তু Online- এ আক্ফদনত্র 

Submit কযায পূক্ফ িই পূযণকৃত কর তক্থ্যয ঠিকতা ম্পক্কি প্রাথী রনক্জ তবাগ রনরিত ক্ফন। 

ঘ) Online- এ আক্ফদনত্র পূযণকৃত আক্ফদনক্ত্রয একটি যরিন রপ্রন্টকর যীক্ষা াংক্রান্ত বম বকান প্রক্ াজক্নয া ক 

রক্ক্ফ প্রাথী াংযক্ষণ কযক্ফন। 

ঙ) SMS বপ্রযক্ণয রন ভাফরী ও যীক্ষায রপ প্রদান: Online- এ আক্ফদনত্র (Application Form) মথামথবাক্ফ পূযণ কক্য 

রনক্দ িনা ভক্ত ছরফ এফাং স্বাক্ষয Upload কক্য আক্ফদনত্র Submit কযা ম্পন্ন ক্র করম্পউটাক্য ছরফ Application 

Preview বদখা মাক্ফ। রনর্ভ িরবাক্ফ আক্ফদনত্র Submit ম্পন্ন কযা প্রাথী User ID, ছরফ এফাং স্বাক্ষযযুি একটি 

Applicant’s copy াক্ফন। উি Applicant’s copy প্রাথী download পূফ িক যরিন রপ্রন্ট কক্য াংযক্ষণ কযক্ফন। 

Applicant’s করক্ত একটি User ID নম্বয বদ া থাকক্ফ এফাং User ID নম্বয ব্যফায কক্য প্রাথী রনক্োি দ্ধরতক্ত বম 

বকান Teletalk pre-paid mobile নম্বক্যয ভাধ্যক্ভ ০২(দুই)টি SMS কক্য যীক্ষায রপ ফাফদ কাযী গ্রন্থাগারযক ও 

কম্পাউন্ডায ক্দয জন্য ১১২/- (একত ফাক্যা) টাকা এফাং ভারর, ফাবুরচ ি কাযী ও        ক্দয জন্য ৫৬/- (ছাপ্পান্ন) 

টাকা অনরধক ৭২ ঘন্টায ভক্ধ্য জভা রদক্ফন। এখাক্ন রফক্লবাক্ফ উক্ল্লখ্য বম, “Online- এ আক্ফদনক্ত্রয কর অাং পূযণ 

কক্য Submit কযা ক্রও যীক্ষায রপ জভা না বদ া ম িন্ত Online- এ আক্ফদনত্র বকান অফস্থাক্তই গৃীত ক্ফ না”। 

রনক্েফরণ িত দ্ধরতক্ত এএভএ (SMS) কযক্ত ক্ফ: 

প্রথভ SMS: RDA <space> User ID send কযক্ত ক্ফ 16222 নম্বক্য। 

Example: RDA  ABCDEF & send to 16222, (ABCDEF        User ID              ) 

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

রিতী  :RDA <Space>Yes<Space> PIN    খ send          16222     । 

Example: RDA Yes 1234567 ররক্খ Send কযক্ত ক্ফ 16222 নম্বক্য। 

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

post xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 
 

চ. প্রক্ফত্র প্রারিয রফল টি http://rda.teletalk.com.bd ওক্ ফাইক্ট এফাং প্রাথীয বভাফাইর বপাক্ন SMS-এয ভাধ্যক্ভ 

শুধুভাত্র বমাগ্য প্রাথীক্দযক্ক) মথাভক্  জানাক্না ক্ফ। online আক্ফদনক্ত্র প্রাথীয প্রদত্ত বভাফাইর বপাক্ন যীক্ষা 

াংক্রান্ত মাফতী  বমাগাক্মাগ ম্পন্ন কযা ক্ফ রফধা  উি নম্বযটি াফ িক্ষরণক চর যাখা, SMS ড়া এফাং প্রাি রনক্দ িনা 

তাৎক্ষরণকবাক্ফ অনুযণ কযা ফাঞ্চনী । 

ছ. SMS-এ বপ্ররযত User ID এফাং Password ব্যফায কক্য যফতীক্ত বযার নম্বয, ক্দয নাভ, ছরফ, যীক্ষায তারযখ, 

ভ  ও স্থাক্নয/বকক্েয নাভ ইতযারদ তথ্য   ররত প্রক্ফত্র প্রাথী Download পূফ িক যরিন Print কক্য রনক্ফন। প্রাথী 

প্রক্ফত্রটি রররখত যীক্ষা  অাংগ্রক্ণয ভ  এফাং উত্তীণ ি ক্র বভৌরখক যীক্ষায ভ  অফশ্যই প্রদ িন কযক্ফন।  

জ. শুধুভাত্র বটররটক রপ্র-বইে বভাফাইর বপান বথক্ক প্রাথীগণ রনেফরণ িত SMS দ্ধরত অনুযণ কক্য রনজ রনজ User ID, 

Password, Serial     PIN পুনরুদ্ধায কযক্ত াযক্ফন। 

 (i)  User ID জানা থাকক্র RDA<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: RDA Help User ABCDEF & send to 16222 (ABCDEF        User ID              ) 

(ii)  PIN Number জানা থাকক্র: RDA <space>Help<space> PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: RDA Help PIN 12345678 & send to 16222. (12345678        PIN              ) 

Online-           খ                                              vas.query@teletalk.com.bd ই-

  ই                                    121-                  । 

 

 

৩১.১০.২০২১ 

(খ        ) 

           (           ) 

 


