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১২ এি�ল ২০১৭ 
িনেয়াগ িব�ি�  

 
 

  মি�পিরষদ িবভােগর িনে�া� পদস�েহ সরাসির িনেয়ােগর জ� পেদর পাে�� বিণ �ত শেত� ��ত বাংলােদিশ নাগিরকেদর িনকট �থেক দরখা�                       
আ�ান করা যাে�: 

 �ম 
প�দর নাম ও �বতনে�ল 

(জাতীয় �বতনে�ল, ২০১৫ 
অ�যায়ী) 

বয়স পেদর  
সং�া 

িশ�াগত �যা�তা ও অিভ�তা সাধারণ �জলা �কাটায় �য সকল 
�জলার �াথ�েদর আেবদন করার 

�েয়াজন �নই 
১. স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার 

অপােরটর (�ি�েযা�া �কাটা) 
১১০০০-২৬৫৯০/-  

�ি�েযা�া/শিহদ �ি�েযা�ােদর 
��-ক�ােদর ��ে� বয়সসীমা 
১৮-৩২ বছর। 
তেব, �ি�েযা�া/শিহদ 
�ি�েযা�ােদর ��-ক�ােদর 
��-ক�া হেল বয়সসীমা        
১৮-৩০ বছর। 

০৫ 
(প�চ) 

ক)   �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক �াতক বা          
সমমােনর িডি� পরী�ায় উ�ীণ �; 

খ)   স�টিলিপেত সব �িন� গিত �িত িমিনেট  
ইংেরিজেত ৭০ শ� এবং বাংলায় ৪৫ শ�; 

গ)   কি�উটার টাইিপং-এ সব �িন� গিত �িত িমিনেট 
ইংেরিজেত ৩০ শ� ও  বাংলায় ২৫ শ�; 

ঘ)   কি�উটার �িশ�ণ�া�; এবং  
ঙ)   কি�উটাের word processing সহ ই-�মইল, 

ফ�া� পিরচালনার দ�তা ও অিভ�তা থাকেত 
হেব।  

নারায়ণগ�, নরিসংদী,  
�গাপালগ�, মাদারী�র, 
শিরয়ত�র, �শর�র, 
�ন�েকানা, টা�াইল, 
�নামগ�, নােটার, 
নীলফামারী, গাইবা�া, 
লালমিনরহাট, িসরাজগ�,  
�মেহর�র, প�য়াখালী ও 
বর�না। 
 
 
তেব, �ি�েযা�া/ শিহদ 
�ি�েযা�ার ��/ ক�া ও 
��/ক�ার ��/ ক�া এবং 
এিতম ও শারীিরক �িতব�ী 
�কাটায় সকল �জলার �াথ� 
আেবদন করেত পারেবন। 

 

২. স�ট-��া�িরক কাম কি�উটার 
অপােরটর  
 ১১০০০-২৬৫৯০/- 

১৮-৩০ বছর। 
তেব, িবভাগীয় �াথ�র ��ে� 
বয়সসীমা ৩৫ বছর পয �� 
িশিথলেযা�। 

০৩ 
(িতন) 

৩. কি�উটার অপােরটর 
১১০০০-২৬৫৯০/- 

১৮-৩০ বছর। ০২ 
(�ই) 

ক)  �ী�ত িব�িব�ালয় �থেক �াতক বা  সমমােনর  
িড�ী (িব�ান িবভাগ অ�ািধকার)। িবভাগীয় 
ডাটা এি�/কে�াল অপােরটর িহসােব ২ বছর 
চাকিরর ��ে� শত� িশিথলেযা�। 

খ)   কি�উটার অপােরটর Aptitude �টে� উ�ীণ � 
হেত হেব।   

৪. অিফস সহকারী-কাম-কি�উটার 
��া�িরক   
৯৩০০-২২৪৯০/- 

১৮-৩০ বছর।  
তেব, িবভাগীয় �াথ�র ��ে� 
বয়সসীমা ৩৫ বছর পয �� 
িশিথলেযা�। 

০৫ 
(প�চ) 

ক)   �ী�ত �বাড � �থেক উ� মা�িমক সা� �িফেকট 
(এইচ.এস.িস) বা সমমােনর পরী�ায় উ�ীণ � 

  খ)   কি�উটার �িশ�ণ�া� 
  গ)   ��া�ের  সব �িন� গিত �িত িমিনেট      

ইংেরিজ-২০ শ�, বাংলা-২০ শ�। 
৫. অিফস সহায়ক 

৮২৫০-২০০১০/- 
১৮-৩০ বছর। ১৩ 

(েতর) 
মা�িমক �ল সা� �িফেকট (এস.এস.িস) বা 
সমমােনর পরী�ায় উ�ীণ �। 

�ি�গ�, ফিরদ�র, 
�গাপালগ�, �শর�র, 
িকেশারগ�, �ন�েকানা, 
চ��াম, রা�ামা�, 
�নায়াখালী, �ফনী, ল�ী�র, 
চ�পাইনবাবগ�, নােটার, 
ঠা�রগ�ও, লালমিনরহাট, 
ব�ড়া, জয়�রহাট, পাবনা, 
িঝনাইদহ, �ি�য়া, 
�য়াডা�া, �ভালা, ঝালকা�,  
প�য়াখালী ও বর�না। 
 

তেব, �ি�েযা�া/ শিহদ 
�ি�েযা�ার ��/ ক�া ও 
��/ক�ার ��/ ক�া এবং 
এিতম ও শারীিরক �িতব�ী 
�কাটায় সকল �জলার �াথ� 
আেবদন করেত পারেবন। 

 
 
 

 
 



িন�বিণ �ত শত�াবিল আেবদন ফরম �রণ এবং পরী�ায় অংশ�হেণর ��ে� অব�ই অ�সরণ করেত হেব: 
 
১। ০১ এি�ল ২০১৭ ি�. তািরেখ সাধারণ �াথ�, উপজািত এবং �ি�েযা�া/শিহদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�ােদর ��-ক�ার ��ে� বয়সসীমা ১৮-৩০ বছর। 

িবভাগীয় �াথ�র ��ে� বয়সসীমা ৩৫ বছর পয �� িশিথলেযা�। তেব, �ি�েযা�া/শিহদ �ি�েযা�ােদর ��-ক�া এবং শারীিরক �িতব�ীেদর ��ে� বয়সসীমা 
১৮-৩২ বছর।  

২। সরকাির, আধা-সরকাির ও �ায়�শািসত �িত�ােন কম �রত �াথ�েক অব�ই যথাযথ ক��পে�র অ�মিত�েম আেবদন করেত হেব। 
৩। সকল �াথ�েক অনলাইেন http://cabinet.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেটর মা�েম আগামী ০৭ �ম ২০১৭ তািরখ স��া ৬.০০ টার মে� আেবদন করেত 

হেব। উ� সময়সীমার মে� User ID �া� �াথ�গণ পরবত� ৭২ (বাহা�র) ঘ�ার মে� এসএমএস-এর মা�েম পরী�ার িফ জমা িদেত পারেবন। টাকা জমা 
না �দয়া পয �� Online আেবদনপ� �হীত হেব না। একবার এসএমএস কের আেবদন িফ জমা িদেল তা �ত�াহার করা যােব না।   

৪। ১-৪ ন�র �িমেকর পেদর জ� ১০০ (একশত) টাকা এবং ৫ ন�র �িমেক বিণ �ত পেদর জ� ৫০ (প�াশ) টাকা জমা িদেত হেব। িব�ািরত িনয়মাবিলসহ 
িব�ি� http://cabinet.teletalk.com.bd এবং http://cabinet.gov.bd -�ত পাওয়া যােব। 

৫। সকল পেদর জ� িলিখত ও �মৗিখক পরী�া �হণ করা হেব। ১ হেত ৪ ন�র �িমেক বিণ �ত পেদর জ� িলিখত ও �বহািরক পরী�ায় উ�ীণ � এবং ৫ ন�র 
�িমেক বিণ �ত পেদর জ� িলিখত পরী�ায় উ�ীণ � �াথ�রাই �মৗিখক পরী�ার জ� �যা� িবেবিচত হেবন। 

৬। �মৗিখক পরী�ার সময় সকল সনদপে�র �ল কিপ �দশ �ন করেত হেব এবং �রণ�ত Application Form সহ সকল সনদপে�র সত�ািয়ত ফেটাকিপ 
দািখল করেত হেব। এছাড়া, �জলার �ায়ী বািস�ার �মাণপ� িহসােব ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা/িস� কেপ �ােরশন ক��ক �দ� সনদ এবং আেবদনকারী 
�ি�েযা�া/শিহদ �ি�েযা�ার ��-ক�ার ��-ক�া হেল �স মেম � সংি�� ইউিনয়ন পিরষেদর �চয়ার�ান/িস� কেপ �ােরশেনর ওয়াড � কাউি�লর/েপৗরসভার 
�ময়র/েপৗরসভার কাউি�লর ক��ক �দ� সনেদর সত�ািয়ত ফেটাকিপ এবং চাকিররত �াথ�েদর যথাযথ ক��পে�র অ�মিতপ� দািখল করেত হেব। 

৭। িলিখত, �মৗিখক ও �বহািরক পরী�ায় অংশ�হেণর জ� �কােনা �কার �.এ./িড.এ. �দান করা হেব না। 
৮। �য �কান ত� ও কািরগির সহেযািগতার জ� Teletalk Customer Care-এ �যাগােযাগ অথবা Teletalk �মাবাইল �থেক 121 এ  �ফান করা �যেত 

পাের। 
৯। �িমক ১,২,৪ এবং ৫ এর ��ে� “বাংলােদশ সিচবালয় (ক�াডার বিহ� �ত �গেজেটড কম �কত�া এবং নন-�গেজেটড কম �চারী) িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৪” এবং 

�িমক ৩ এর ��ে� “The Computer Personnel (Government Organisations) Recruitment Rules, 1985” এর িবিধ অ�সরণ করা হেব 
এবং পরবত�েত সংি�� িবিধ-িবধােন �কােনা সংেশাধন হেল তা অ�সরণ করা হেব। 

১০। ক��প� পেদর সং�া �াস/�ি� ও িব�ি� বািতল করার অিধকার সংর�ণ কেরন। িনেয়াগ সং�া� িবষেয় িনেয়াগকারী ক��পে�র িস�া�ই �ড়া� বেল গ� 
হেব। 

 
 
 
 

(�মাঃ সাই�র রহমান) 
��সিচব (�শাসন) 

ও 
সভাপিত 

িবভাগীয় িনব �াচন কিম� 
মি�পিরষদ িবভাগ 


