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স্মারক িাং : 41.05.0000.000.01.021.19-273 তানরখ : 
24 শ্রাবণ  1426 

08 আগস্ট 2019 

“নিদয়াগ নবজ্ঞনি” 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালদয়র আওতাধীি নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাদস্ট সরাসনর জিবল নিদয়াদগর জন্য নিম্নবনণ িত পেসমূদে বাাংলাদেদশর 

প্রকৃত িাগনরকদের নিকট েদত েরখাস্ত আেবাি করা যাদছেঃ 

ক্র: 

িাং 

পদের িাম, ডেে ও ডবতিদেল  পে  

সাংখ্যা  

নশক্ষাগত ও অন্যান্য ডযাগ্যতা যে সকল যেলার 

প্রার্থীগণ আবেদন 

করবে পারবেন।  

১.  প্রশাসনিক কম িকতিা  

ডেে-১০ 

ডেল- ১৬০০০-৩৮৬৪০/- 
০১ 

(এ্ক)টি 

ডকাদিা স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালয় েদত ১ম ডশ্রনণ বা সমমাদির নসনজনপএ্-ডত  

স্নাতদকাত্তর নেনে অথবা  ২য় ডশ্রনণ বা সমমাদির নসনজনপএ্-ডত স্নাতক 

(সম্মাি)সে ২য় ডশ্রনণ বা সমমাদির নসনজনপএ্-ডত  স্নাতদকাত্তর নেনে অথবা ৪ 

(চার) বৎসর ডময়ানে ২য় ডশ্রনণ বা সমমাদির নসনজনপএ্-ডত স্নাতক(সম্মাি) 

নেনে।   

সকল ডজলা 

২. সেকারী নেসাবরক্ষণ কম িকতিা 

ডেে-১১  

ডেল- ১২৫০০-৩০২৩০/- 
০১ 

(এ্ক)টি 

ডকাদিা স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালয় েদত বানণজয অনুষেভুক্ত ডয ডকাদিা নবষদয় ১ম 

ডশ্রনণ বা সমমাদির নসনজনপএ্-ডত স্নাতদকাত্তর নেনে অথবা অন্যযি ২য় ডশ্রনণ বা 

সমমাদির নসনজনপএ্-ডত স্নাতক (সম্মাি)সে ২য় ডশ্রনণ বা সমমাদির নসনজনপএ্-

ডত স্নাতদকাত্তর নেনে অথবা ৪ (চার) বৎসর ডময়ানে অন্যযি ২য় ডশ্রনণ বা 

সমমাদির নসনজনপএ্-ডত স্নাতক(সম্মাি) নেনে।   

৩.  ব্যনক্তগত সেকারী  

ডেে-১৪ 

ডেল- ১০২০০-২৪৬৮০/-  

০১ 

(এ্ক)টি 

ডকাদিা স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালয় েদত অন্যযি ২য় ডশ্রনণ বা সমমাদির নসনজনপএ্-ডত  

স্নাতক বা সমমাদির নেনে।   

৪.  অনফস সেকারী কাম কনিউটার 

মুদ্রাক্ষনরক  

ডেে-১৬ 

ডেল- ৯,৩০০-২২,৪৯০/-  

০৩ 

(নতি)টি 

ক) ডকাদিা স্বীকৃত ডবাে ি েদত এ্ইচএ্সনস পাশ বা সমমাদির পরীক্ষায়  উত্তীণ ি।  

খ) Word Processing/ Data Entry/Typing ইতযানে ডক্ষদে সব িনিম্ন 

বাাংলা ও ইাংদরনজদত গনত যথাক্রদম ২০ ও ২০ শব্দ থাকদত েদব।   

৫. ডেসপাচ রাইোর   

ডেে-১৯  

ডেল- ৮,৫০০-২০,৫৭০/- 

০১ 

(এ্ক)টি 

ক) েশম ডশ্রনণ পয িন্ত পড়া।   

খ) ডমাটরসাইদকল চালাদিার লাইদসন্স থাকদত েদব।   

আদবেদির পদ্ধনত ও শতিাবলীেঃ  

১) 10/০9/২০১৯নি: তানরদখ সাধারণ প্রাথীর বয়সসীমা ১৮-৩০ বছর। তদব মুনক্তদযাদ্ধা/শেীেমুনক্তদযাদ্ধাদের পুে-কন্যা এ্বাং প্রনতবন্ধীদের ডক্ষদে বয়সসীমা 

১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাদণর ডক্ষদে ডকাদিা প্রকার এ্নেদেনেট েেণদযাগ্য িয়।  

২) এ্ই নিদয়াগ নবজ্ঞনির বনণ িত পে পূরদণ নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কম িচারী চাকুনর প্রনবধািমালা,২০১৮ অনুসরণ করা েদব।  

৩) বনণ িত পেসমূদের চাকুনরর শতিাবলী নিউদরা-ডেদেলপদমন্টাল প্রনতবন্ধী সুরহ্মা ট্রাস্ট কম িচারী চাকুনর প্রনবনধািমালা,2018 ডমাতাদবক নিধ িানরত েদব। 

এ্খাদি উদেখ্য বনণ িত প্রনবধািমালা ডমাতাদবক ট্রাদস্টর কম িচারীগণ আনুদতানষক প্রাপ্য েদবি, ডকাি অবসরোতা ও অবসর েেণ সুনবধা পাদবি িা। 

৪) সরকানর, আধা-সরকানর ও স্বায়ত্তশানসত প্রনতষ্ঠাদি কম িরত প্রাথীদক অবশ্যই যথাযথ কর্তিপদক্ষর  অিাপনত্ত সাদপদক্ষ আদবেি করদত েদব।  

৫) আদবেিকারীদক তার সব িদশষ অনজিত নশক্ষাগত ডযাগ্যতার নবষয়টি আদবেদি উদেখ করদত েদব।  

৬)         সকল পদের জন্য নলনখত পরীক্ষায় উত্তীণ ি প্রাথীরাই ডকবল ডমৌনখক ও ব্যবোনরক (প্রদযাজয ডহ্মদে) পরীক্ষায় অাংশেেদণর ডযাগ্য নবদবনচত েদবি। 

7) (ক) ডমৌনখক পরীক্ষার সময় নিম্নবনণ িত কাগজপোনে োনখল/উপস্থাপি করদত েদব।  

i. সকল সিে/প্রতযয়ি/অিাপনত্তপদের মূল কনপ প্রেশ িি করদত েদব ।  

ii. পূরণকৃত Application Form এ্র নপ্রন্ট কনপর সাদথ সকল সিেপদের সতযানয়ত কনপ োনখল করদত েদব। 

iii. সাংনিষ্ট ডজলার স্থায়ী বানসন্দা নেদসদব ইউনিয়ি পনরষে/ডপৌরসো/নসটি কদপ িাদরশি কর্তিক প্রেত্ত সিে োনখল করদত েদব। 

iv. জাতীয় পনরচয়পে/ জন্ম সিদের সতযানয়ত কনপ োনখল করদত েদব।  

v. প্রথম ডশ্রনণর ডগদজদটে কম িকতিা কর্তিক প্রেত্ত চানরনেক সিেপে োনখল করদত েদব।  

vi. নবনেন্ন ডকাটায় আদবেিকারী প্রাথীদের যথাযথ কর্তিপদক্ষর নিকট েদত সিে/প্রতযয়ি োনখল করদত েদব।  

vii. সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশানসত প্রনতষ্ঠাদি চাকুনররত প্রাথীদক সাংনিষ্ট কর্তিপদক্ষর অিাপনত্তপদের সতযানয়ত কনপ োনখল করদত েদব।  

viii. মুনক্তদযাদ্ধা ডকাটায় আদবেিকারী প্রাথীদের ডক্ষদে সরকাদরর সব িদশষ িীনতমালা অনুযায়ী মুনক্তযুদ্ধ নবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক প্রেত্ত মুনক্তদযাদ্ধা ও 

শেীে মুনক্তদযাদ্ধাদের পুে-কন্যার নপতা-মাতার/পুে-কন্যাগদণর নপতামে/মাতামে এ্র মুনক্তদযাদ্ধা সিেপদের সতযানয়ত কনপ োনখল করদত েদব। 

ix. আদবেিকারী মুনক্তদযাদ্ধা/শেীে মুনক্তদযাদ্ধার পুে-কন্যা এ্বাং মুনক্তদযাদ্ধা/শেীে মুনক্তদযাদ্ধার পুে-কন্যার পুে-কন্যা েদল আদবেিকারীর সাদথ 

মুনক্তদযাদ্ধার সিকি উদেখপূব িক ১ম ডশ্রনণর ডগদজদটে কম িকতিা অথবা সাংনিষ্ট ইউনিয়ি পনরষদের ডচয়ারম্যাি/ডপৌরসোর ডময়র/নসটি কদপ িাদরশদির 

ওয়াে ি কাউনন্সলর কর্তিক প্রেত্ত প্রতযয়িপদের সতযানয়ত কনপ োনখল করদত েদব।   

(খ) উক্ত তথ্যসমূদের নেনত্তদত প্রাথীদক চূড়ান্ত নিদয়াগ প্রোদির পূদব ি প্রাথীর চানরনেক প্রনতপােি সিােি করা েদব।   

(গ) প্রাথী কর্তিক প্রেত্ত ডকাদিা তথ্য বা োনখলকৃত কাগজপে জাল, নমথ্যা বা ভুয়া প্রমানণত েদল নকাংবা পরীক্ষায় িকল বা অসদুপায় অবলম্বি করদল সাংনিষ্ট 

প্রাথীর প্রানথ িতা বানতল করা েদব এ্বাং তার নবরুদদ্ধ যথাযথ আইিানুগ ব্যবস্থা েেণ করা েদব। ভুল তথ্য/জাল কাগজপে প্রেনশ িত েদল পরীক্ষায় উত্তীণ ি 

ডযদকাদিা প্রাথীর প্রানথ িতা বানতল করার ক্ষমতা কর্তিপক্ষ সাংরক্ষণ কদরি।  

 

 

 

 

 



 

 

(ঘ) যনে ডকাি প্রাথী বাংলাদেদশর িাগনরক িা েি নকাংবা বাাংলাদেদশর িাগনরক িি এ্মি ডকাি ব্যনক্তদক নবদয় কদরি বা করার জন্য প্রনতশ্রুনতবদ্ধ েি নকাংবা 

ডকাি ডফৌজোনর আোলত কর্তিক নিনতক েলিজনিত অনেদযাদগ েনিত েি নকাংবা ডকাি সরকানর বা স্বায়ত্তশানসত প্রনতষ্ঠাি বা স্থািীয় কর্তিপদক্ষর চাকুনর 

েদত বরখাস্ত েদয় থাদকি এ্বাং উক্তরূপ বরখাদস্তর পর দুই বছর অনতক্রান্ত িা েদয় থাদক, তদব নতনি আদবেি করার জন্য ডযাগ্য নবদবনচত েদবি িা।   

8) অিলাইদি আদবেিপে পূরণ সাংক্রান্ত নিয়মাবলী ও শতিাবলীেঃ 

ক)পরীক্ষায় অাংশেেদি ইচ্ছুক ব্যনক্ত http://nddpt.teletalk.com.bd এ্ই ওদয়বসাইদট আদবেিপে পূরণ করদত পারদবি। 

আদবেদির সময়সীমা নিম্নরুপেঃ 

i. online-এ্ আদবেিপে পূরণ ও আদবেি নফ জমাোি শুরুর তানরখ ও সময় 20/08/২০১৯ নিেঃ সকাল 10:০০ ঘটিকা। 

ii. online-এ্ আদবেিপে জমাোদির ডশষ তানরখ ও সময়: 10/09/2019নিেঃ নবকাল 05:00 ঘটিকা।  

উক্ত সময়সীমার মদে User ID প্রাি প্রাথীগণ  online  আদবেিপে Submit  এ্র সময় ডথদক পরবতী ৭২(বাোত্তর) ঘন্টার মদে এ্সএ্মএ্স এ্ পরীক্ষার  

নফ জমা নেদত পারদবি। 

খ) online আদবেিপদে প্রাথী তার  স্বাক্ষর (নেঘ িয 300 এ্বাং প্রস্ে 80 নপদেল) ও রনিি ছনব (নেঘ িয 300 এ্বাং প্রস্ে 300 নপদেল) েযাি কদর নিধ িানরত 

স্োদি upload করদবি। 

গ) online আদবেিপদে পূরণকৃত তথ্যই ডযদেতু পরবতী সকল কায িক্রদম ব্যবহৃত েদব, ডসদেতু online  আদবেিপে  Submit  করার পূদব িই  পূরণকৃত 

সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকি প্রাথী শতোগ নিদজ নিনিত েদবি। 

ঘ) প্রাথী online এ্ পূরণকৃত আদবেিপদের এ্কটি রনিি নপ্রন্টকনপ পরীক্ষা সাংক্রান্ত  ডকাি প্রদয়াজদির সোয়ক নেদসদব সাংরক্ষণ করদবি। 

ঙ) SMS ডপ্ররদণর নিয়মাবলী ও পরীক্ষার নফ প্রোি: online আদবেিপে ( Application Form) যথাযথোদব পূরণ কদর নিদে িশিা মদত ছনব এ্বাং 

স্বাক্ষর  Upload কদর আদবেিপে  Submitকরা সিন্ন েদল কনিউটাদর ছনবসে Application Preview  ডেখা যাদব।নিভু িলোদব আদবেিপে 

Submit সিন্ন করা প্রাথী User ID, ছনব এ্বাং স্বাক্ষরযুক্ত এ্কটি  Applicant’s copy পাদবি। উক্ত Applicant’s copy প্রাথী download 

পূব িক রনিি নপ্রন্ট কদর সাংরক্ষণ করদবি। কনপদত এ্কটি Applicant’s িম্বর ডেয়া থাকদব এ্বাং User ID িম্বর ব্যবোর কদর প্রাথী নিদন্মাক্ত 

পদ্ধনতদত ডয ডকাি  Teletalk pre-paid Mobile  িম্বদরর মােদম ০২(দুই) টি SMS কদর পরীক্ষার নফ বাবে 1 ও 2 িাং ক্রনমদকর জন্য 

300/-(নতিশত) টাকা ও  Teletalk এ্র সানেিস চাজি বাবে 34/-( ডচৌনেশ) টাকাসে ডমাট 334/- (নতিশত ডচৌনেশ) টাকা এ্বাং 3,4 ও ৫ িাং ক্রনমদকর 

জন্য 100/-( এ্কশত) টাকা ও Teletalk এ্র সানেিস চাজি বাবে 12/-( বার) টাকাসে ডমাট 112/- (এ্কশত বার) টাকা অিনধক ৭২ ( বাোত্তর) ঘন্টার 

মদে জমা নেদবি। এ্খাদি নবদশষোদব উদেখ্য ডয online- এ্ আদবেিপদের সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা েদলও পরীক্ষার নফ জমা িা ডেয়া 

পয িন্ত online আদবেিপে ডকাি অবস্োদতই গৃেীত েদব িা। 

প্রথম SMS:  NDDPT <space>User ID নলদখ Send করদত েদব 16222 িম্বদর। Example: NDDPT  ABCDEF Reply: 

Applicant’s Name, Tk- (Application fee)  will be charged as application fee. Your PIN is xxxxxxxx To pay 

fee Type NDDPT <Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.  
 

নিতীয় SMS:  NDDPT <space>Yes<space>PIN নলদখ Send করদত েদব 16222িম্বদর। Example:  NDDPT YES xxxxxxxxx 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for (post Name) User ID is 

(ABCDEF)and Password (xxxxxxxx). 
 

চ)প্রদবশপে প্রানির নবষয়টি http://nddpt.teletalk.com.bd ওদয়বসাইট এ্বাং প্রাথীর ডমাবাইল ডফাদি SMS এ্র মােদম (শুধুমাে ডযাগ্য 

প্রাথীদেরদক) যথাসমদয় জািাদিা েদব। online আদবেিপদে প্রাথীর প্রেত্ত ডমাবাইল ডফাদি পরীক্ষা সাংক্রান্ত যাবতীয় ডযাগাদযাগ সিন্ন করা েদব নবধায় 

উক্ত িম্বরটি সাব িক্ষনিক সচল রাখা, SMS পড়া এ্বাং প্রাি নিদে িশিা তাৎক্ষনিকোদব অনুসরণ করা বাঞ্ছিীয়। 

ছ) SMS এ্ ডপ্রনরত User ID এ্বাং Password ব্যবোর কদর পরবতীদত ডরাল িম্বর, পদের িাম,ছনব, পরীক্ষার তানরখ, সময় ও স্োদির/ডকদের িাম 

ইতযানে তথ্য সম্বনলত প্রদবশপে প্রাথী download পূব িক রনিি print  কদর নিদবি।প্রাথী এ্ই প্রদবশপেটি নলনখত পরীক্ষায় অাংশ েেদণর সময় এ্বাং  

উত্তীণ ি েদল ডমৌনখক পরীক্ষার সমদয় অবশ্যই প্রেশ িি করদবি। 

জ)শুধুমাে  Teletalk pre-paid Mobile   ডফাি ডথদক প্রাথীগণ নিন্মবনণ িত SMS পদ্ধনত অনুসরণ কদর নিজ নিজ User ID এ্বাং Password 
পূিরুদ্ধার করদত পারদবি। 

(i) User ID জািা থাকদল NDDPT <space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.Example: NDDPT 

Help User ABCDEF & send to 16222 

(ii) PIN Number জািা থাকদল NDDPT <space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: NDDPT Help  PIN 12345678 & send to 16222.  

9) আদবেিকারীদক নলনখত, ব্যবোনরক ও ডমৌনখক পরীক্ষায় অাংশ েেদণর জন্য ডকাি প্রকার টিএ্/নেএ্ প্রোি করা েদব িা। 

10) নবজ্ঞাপদি উনেনখত পে/পেসমূদের চূড়ান্ত সুপানরশ প্রণয়দির ডক্ষদে সরকাদরর সব িদশষ ডকাটািীনত অনুসরণ করা েদব। 

11) নিদয়াগ সাংক্রান্ত নবষদয় নিদয়াগকারী কর্তিপদক্ষর নসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য েদব। 

12) নিদয়াগকারী কর্তিপক্ষ নবজ্ঞনিদত উনেনখত পদের সাংখ্যা হ্রাস/বৃনদ্ধ বা নবজ্ঞনি বানতল করার অনধকার সাংরক্ষণ কদরি। 

 

 

 

মমাোঃ মশিউর রহমান এনশিশি 

ব্যবস্থাপনা পশরচালক (অশিশরক্ত িশচব) 
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