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রনদ াগ রবজ্ঞরি 
 

মবসােররক রবোন পরিেহন ও পর্ যটন েন্ত্রণালদ র রনদনাক্ত পেসমূদে সরাসরর রনদ াদগর জন্য পদের পাদবে বরণ েত শদতে 

প্রকৃত বাাংলাদেরশ নাগররকদের রনকট েদত েরখাস্ত আেবান করা যাদে : 

 
 

ক্ররেক 

নাং 

পদের নাে ও 

মবতন মেল 

(জা. মব. মেল, 

২০১৫ অনুযা ী) 

ব স পদের সাংখ্যা রশক্ষাগত মযাগ্যতা ও অরিজ্ঞতা সাধারণ মজলা মকাটা  ময 

সকল মজলার প্রার্থীদের 

আদবেন করার প্রদ াজন 

মনই 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. সাঁট মুদ্রাক্ষররক 

কাে করিউটার 

অপাদরটর 

(Steno-typist 

Cum 
Computer 
Operator) 

(বেড-১৩) 

১১,০০০/-

২৬,৫৯০/- 

১৮-৩০ 

বৎসর। 

তদব রবিাগী  

প্রার্থীর মক্ষদে 

ব সসীো ৩৫ 

বৎসর পয েন্ত 

রশরর্থলদযাগ্য 

০৩ (রতন) 

টি 

(ক) স্বীকৃত রববরবদ্যাল  েদত স্নাতক বা 

সেোদনর রিগ্রী; 

(খ) সাঁটরলরপদত সব েরনন গরত প্ররত রেরনদট 

ইাংদররজদত ৭০ শব্দ এবাং বাাংলা  ৪৫ শব্দ; 

(গ) করিউটার টাইরপাংদ  সব েরনন গরত প্ররত 

রেরনদট ইাংদররজদত ৩০ ও বাাংলা  ২৫ শব্দ;  

(ঘ) করিউটার প্ররশক্ষণ প্রাি;  এবাং 

(ঙ) করিউটাদর word processing সে ই-

মেইল,  ফ্যাক্স পররচালনার েক্ষতা ও অরিজ্ঞতা 

র্থাকদত েদব। 

 

 

 

 

 

 

 

গাজীপুি, টাঙ্গাইল, 

ময়মনরসিংহ, জামালপুি, 

বনায়াখালী, রসিাজগঞ্জ, 

নওগাঁ, েগুড়া, রিনাজপুি, 

কুরড়োম, কুরিয়া, েিগুনা, 

রসললট, বমৌলভীোজাি, 

সুনামগঞ্জ, হরেগঞ্জ বজলাি 

প্রার্থীলিি আলেিন কিাি 

প্রলয়াজন বনই। তলে, এরতম 

ও শািীরিক প্ররতেন্ধী 

বকাটায় সকল বজলাি প্রার্থী 

আলেিন কিলত পািলেন। 

২. করিউটার 

অপাদরটর 

(Computer 

Operator) 

(বেড-১৩) 

১১,০০০/-

২৬,৫৯০/- 

 

১৮-৩০ 

বৎসর 

০২ (দুই) টি (ক) মকাদনা স্বীকৃত রববরবদ্যাল  েদত রবজ্ঞান 

রবিাদগ স্নাতক (সম্মান) বা সেোদনর 

রিরগ্র;এবাং 

(খ)  করিউটার মুদ্রাক্ষদর প্ররত রেরনদট বাাংলা  ২৫ 

শব্দ এবাং ইাংদররজদত ৩০ শদব্দর গরতসে 

সাংরিষ্ট রবষদ  Standard Aptitude Test এ 

উত্তীণ ে েদত েদব; 

৩. কযারশয়াি 

 (Cashier) 

(বেড-১৪) 

১০,২০০/- 

২৪,৬৮০/- 

১৮-৩০ 

বৎসর। 

 

০১ (এক) 

টি 

(ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হলত োরণজয রেভালগ 

স্নাতক রডেী; 

 (খ) করিউটালি Word Processing সহ 

করিউচাি চালনায় িক্ষতা ও অরভজ্ঞতা 

র্থাকলত হইলে; 

৪. অরফ্স সেকারী-

কাে-করিউটার 

১৮-৩০ ০১ (এক) 

টি 

(ক) স্বীকৃত মবাি ে েদত উচ্চোধ্যরেক সাটি েরফ্দকট 

(এইচ.এস.রস.) বা সেোদনর পরীক্ষা  উত্তীণ ে ; 



মুদ্রাক্ষররক 

(Office 

Assistant- 
Cum- 

Computer 
Typist) 

(বেড-১৬) 

৯,৩০০/-

২২,৪৯০/- 

বৎসর। 

তদব রবিাগী  

প্রার্থীর মক্ষদে 

ব সসীো ৩৫ 

বৎসর পয েন্ত 

রশরর্থলদযাগ্য 

(খ) করিউটার টাইরপাংদ  সব েরনন গরত প্ররত 

রেরনদট ইাংদরজীদত ২০ এবাং বাাংলা  ২০ শব্দ; 

(গ) করিউটার প্ররশক্ষণ প্রাি; এবাং 

(ঘ) করিউটাদর word processing সে ই-মেইল 

ফ্যাক্স পররচালনার েক্ষতা ও অরিজ্ঞতা র্থাকদত 

েদব। 

৫. অরিস সহকািী 

(Office 
Assistant) 

(বেড-১৬) 

৯,৩০০/-

২২,৪৯০/- 

১৮-৩০ 

বৎসর। 

তদব রবিাগী  

প্রার্থীর মক্ষদে 

ব সসীো ৩৫ 

বৎসর পয েন্ত 

রশরর্থলদযাগ্য 

 

০২ (দুই)টি (ক) মকাদনা স্বীকৃত মবাি ে েইদত উচ্চ 

োধ্যরেক সাটি েরফ্দকট বা সেোদনর 

পরীক্ষা  উত্তীণ ে; এবাং 

(খ) করিউটার Aptitude Test এ উত্তীণ ে েদত 

েইদব; 

(গ) করিউটাদর word processing সে ই-মেইল 

ফ্যাক্স পররচালনার েক্ষতা ও অরিজ্ঞতা র্থাকদত েদব। 

৬. অরফ্স সো ক 

(Office 

Support Staff) 

(বেড-২০) 

টা:৮,২৫০/-
২০,০১০/- 

 

১৮-৩০ 

বৎসর 

৩ (রতন) 

টি 

োধ্যরেক স্কুল সাটি েরফ্দকট (এস.এস.রস.) বা 

সেোদনর পরীক্ষা  উত্তীণ ে। 

 মারনকগঞ্জ, িরিিপুি, 

মািািীপুি, িাজোরড়, 

রকলশািগঞ্জ, টাঙ্গাইল, 

ময়মনরসিংহ, জামালপুি, 

চাঁিপুি, রসিাজগঞ্জ, নওগাঁ, 

িিংপুি, রিনাজপুি, পঞ্চগড়, 

খুলনা, র্লশাি, োলগিহাট, 

েরিশাল, বভালা ও 

বমৌলভীোজাি বজলাি 

প্রার্থীলিি আলেিন কিাি 

প্রলয়াজন বনই। তলে, এরতম 

ও শািীরিক প্ররতেন্ধী 

বকাটায় সকল বজলাি প্রার্থী 

আলেিন কিলত পািলেন। 

 

২।  রনম্ন েরণ যত শতযােলী আলেিন িিম পূিণ এেিং পিীক্ষায় অিংশেলণি বক্ষলে অেশ্যই অনুসিণ কিলত হলে: 

ক. ........../২০১৯ তারিলখ প্রার্থীি েয়স সীমা রেজ্ঞরিি ৩ নিং কলালমি েণ যনা অনুর্ায়ী হলত হলে। তলে 

মুরিলর্াদ্ধা/শহীিমুরিলর্াদ্ধাি পুে-কন্যা ও শািীরিক প্ররতেন্ধীলিি বক্ষলে েয়স সীমা সলোর্চ্য ৩২ েছি। েয়স প্রমালণি 

বক্ষলে এরিলডরভট েহণলর্াগ্য নয়। 

খ. সিকারি, আধা-সিকারি ও স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠালন চাকরিিত প্রার্থীলিি অেশ্যই র্র্থার্র্থ কর্তযপলক্ষি অনুমরতক্রলম 

আলেিন কিলত হলে। চাকরিিত প্রার্থীলিি সকল শতয পূিণসালপলক্ষ আলেিনপে পূিলণি সময় Departmental 

Candidate এি ঘলি টিক রচহ্ন রিলত হলে। অন্যলিি বক্ষলে এই শতয প্রলর্াজয নয়। তলে সকল চাকরিিত প্রার্থীলক 

বমৌরখক পিীক্ষাি সময় রনলয়াগকািী কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রিত্ত অনাপরত্ত ছাড়পলেি মূল করপ জমা রিলত হলে।  

গ. রনলয়ালগি বক্ষলে সিকালিি রেদ্যমান রেরধ-রেধান এেিং পিেতীলত এ সিংক্রান্ত রেরধ-রেধালন বকান সিংলশাধন হলল তা 

অনুসিণ কিা হলে। 

ঘ. বকাটা সিরকযত সিকারি রেরধ-রেধান র্র্থার্র্থভালে অনুসিণ কিা হলে। 



ঙ. রেজ্ঞরিলত উরিরখত পলিি রেপিীলত রেরধ বমাতালেক রলরখত, ব্যেহারিক ও বমৌরখক পিীক্ষাি রভরত্তলত প্রার্থী োছাই 

কিা হলে। 

চ. রলরখত ও বমৌরখক পিীক্ষায় অিংশেহলণি জন্য বকান প্রকাি টিএ/রডএ প্রিান কিা হলেনা। 

ছ. বমৌরখক পিীক্ষাি সময় সকল সনিপলেি মূল করপ প্রিশ যন কিলত হলে এেিং পূিণকৃত Application Form সহ সতযারয়ত 

এক বসট িলটাকরপ িারখল কিলত হলে। এছাড়া বজলাি স্থায়ী োরসন্দাি প্রমাণক রহলসলে ইউরনয়ন পরিষি/বপৌিসভা/রসটি 

কলপ যালিশন কর্তযক প্রিত্ত সনি, জাতীয় পরিচয়পলেি িলটাকরপ এেিং আলেিনকািী মুরিলর্াদ্ধাি পুে-কন্যািপুে-কন্যা হলল 

আলেিনকািী বর্ মুরিলর্াদ্ধা/শহীি মুরিলর্াদ্ধাি পুে-কন্যাি পুে-কন্যা এ মলম য সিংরিি ইউরনয়ন পরিষলিি বচয়ািম্যান/ রসটি 

কলপ যালিশলনি ওয়াড য কাউরিলর/বপৌিসভাি বময়ি/কাউরিলি কর্তযক প্রিত্ত সনলিি সতযারয়ত িলটাকরপ িারখল কিলত হলে। 

আলেিনকািীলক তাি সে যলশষ অরজযত রশক্ষাগত বর্াগ্যতাি রেষয়টি ও উলিখ কিলত হলে। 

জ. বকান তথ্য বগাপন কলি ো ভুল তথ্য প্রিান কলি চাকুরিলত রনলয়াগপ্রাি হলল সিংরিস্ট প্রার্থীি রনলয়াগ আলিশ োরতল 

কিা হলে এেিং তাি রেরুলদ্ধ আইনানুগ ব্যেস্থা েহণ কিা হলে। 

ঝ. কর্তযপক্ষ রেজ্ঞরিলত উরিরখত পলিি সিংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ এেিংরেজ্ঞরি োরতল কিাি অরধকাি সিংিক্ষণ কলিন।  

ঞ. রনদ াগসাংক্রান্ত রবষদ  রনদ াগকারী কর্তেপদক্ষর রসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য েদব। 
 

৩। আদবেনপে পূরণ সাংক্রান্ত শতোবরল: 
 

K. পরীক্ষা  অাংশগ্রেদণর ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http://mocat.teletalk.com.bd ওদ বসাইদট আদবেনপে পূরণ করদবন। আদবেদনর সে সীো 

রননরূপ: 

 i. Online-এ আদবেনপে পূরণ ও পরীক্ষার রফ্ জোোন শুরুর তাররখ ও সে : .........../২০১৯ সকাল ৯:০০ টা।  

 ii Online-এ আদবেনপে জোোদনর মশষ তাররখ ও সে : ....../২০১৯ রবকাল ৫:০০ টা। 

  উক্ত সে সীোর েদধ্য User ID প্রাি প্রার্থীগণ Online-এ আদবেনপে Submit-এর সে  মর্থদক পরবতী ৭২ (বাোত্তর) ঘণ্টার েদধ্য 

এসএেএস এর রনধ োররত পদ্ধরতদত পরীক্ষার রফ্ জো রেদবন। 

L. Online আদবেনপদে প্রার্থী তাঁর ররিন ছরব (দেঘ েয ৩০০×প্রস্থ ৩০০) pixel ওস্বাক্ষর (দেঘ েয ৩০০×প্রস্থ ৮০) pixel েযান কদর রনধ োররত স্থাদন 
Upload করদবন। ছরবর সাইজ সদব োচ্চ 100KB ও স্বাক্ষদরর সাইজ সদব োচ্চ 60KB েদত েদব। 

M. Online আদবেনপদে পূরণকৃত তথ্যই মযদেতু পরবতী সকল কায েক্রদে ব্যবহৃত েদব, মসদেতু Online-এ আদবেনপে Submit করার পূদব েই 

পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকে প্রার্থী রনদজ শতিাগ রনরিত েদবন।  

N. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদের একটি রপ্রণ্টকরপ পরীক্ষাসাংক্রান্ত ময মকাদনা প্রদ াজদন সো ক রেদসদব সাংরক্ষণ করদবন এবাং মেৌরখক 

পরীক্ষার সে  এককরপ জো রেদবন। 

O. SMS মপ্ররদণর রন োবরল ও পরীক্ষার রফ্ প্রোন: Online-এ আদবেনপে (Application Form) যর্থাযর্থিাদব পূরণ কদর রনদে েশনা েদত ছরব 

এবাং Signature upload কদর আদবেনপে Submit করা সিন্ন েদল করিউটাদর ছরবসে Application Preview মেখা যাদব। রনর্ভ েলিাদব 

আদবেনপে Submit করা সিন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছরব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s copy পাদবন। উক্ত Applicant’s copy 

প্রার্থী রপ্রণ্ট অর্থবা download কদর সাংরক্ষণ করদবন। Applicant’s করপদত একটি User ID নম্বর মে া র্থাকদব এবাং User ID নম্বর ব্যবোর 

কদর প্রার্থী রনদনাক্ত পদ্ধরতদত ময মকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর োধ্যদে ০২ )দুই (টি  SMS কদর ১-৫ নাং ক্ররেদকর জন্য পরীক্ষার 

রফ্ বাবে ১০০/- (একশত) টাকা ও Teletalk এর সার্ভি স চার্ি  ১২.০০ টাকা ম াট ১১২/- (একশত বার) টাকা এবাং ৬ নাং ক্ররেদকর জন্য ৫০/-

(পঞ্চাশ) টাকা ও Teletalk এর সার্ভি স চার্ি  ০৬.০০ টাকা ম াট ৫৬/-(ছাপ্পান্ন) টাকা বাোত্তর ঘন্টার েদধ্য জো রেদবন। রবদশষিাদব উদেখ্য, 

“Online-এ আদবেনপদের সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা েদলও পরীক্ষার রফ্ জো না মে া পয েন্ত Online আদবেনপে মকাদনা অবস্থাদতই 

গৃেীত েদব না।’’ 

প্রর্থে SMS: MOCAT<space>User ID রলদখ Send করদত েদব 16222 নম্বদর। 

Example: MOCATABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk.56 will be charged as application fee. Your PIN is 

xxxxxxxxxx.To pay feeType MOCAT<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 

http://mocat.teletalk.com.bd/


 

 রিতী  SMS: MOCAT<space>YES<space>PIN রলদখ Send করদত েদব 16222 নম্বদর। 

Example :MOCAT YESxxxxxxxxxx 
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for MOCAT 

Application for xxxxxxxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 
 

P. প্রদবশপে প্রারির রবষ টি http://mocat.teletalk.com.bd A_ev বেসামরিক রেমান পরিেহন ও পর্ যটন েন্ত্রণালদ র Website: 

www.mocat.gov.bd G এবাং প্রার্থীর মোবাইল মফ্াদন SMS-এর োধ্যে (শুধু মযাগ্য প্রার্থীদেরদক) যর্থাসেদ  জানাদনা েদব। Online আদবেন 

পদে প্রার্থীর প্রেত্ত মোবাইল মফ্াদন পরীক্ষা সাংক্রান্ত যাবতী  মযাগাদযাগ সিন্ন করা েদব রবধা  উক্ত নম্বরটি সাব েক্ষরণক সচল রাখা, SMS পড়া এবাং 
প্রাি রনদে েশনা Zvr¶wYKfv‡e অনুসরণ করা বাঞ্ছনী । 

Q. SMS-এ মপ্রররত User ID এবাং Password ব্যবোর কদর পরবতীদত মরাল নম্বর, পদের নাে, ছরব, পরীক্ষার তাররখ, সে  ও মিনুযর নাে ইতযারে 
তথ্য সাংবরলত প্রদবশপে প্রার্থী Download পূব েক Print (সম্ভব েদল ররিন) কদর রনদবন। প্রার্থী এই প্রদবশপেটি রলরখত পরীক্ষা  অাংশগ্রেদণর 

সেদ  এবাং উত্তীণ ে েদল মেৌরখক পরীক্ষার সেদ  অবশ্যই প্রেশ েন করদবন। 

R. শুধু মটরলটক রপ্র-মপইি মোবাইল মফ্ান মর্থদক প্রার্থীগণ রননবরণ েত SMS পদ্ধরত অনুসরণ কদর রনজ রনজ User ID, Serial এবাং PIN পুনরুদ্ধার 
করদত পারদবন। 

 i. User ID জানা র্থাকদল MOCAT<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: MOCAT HELP USER ABCDEF 

 ii. PIN Number জানা র্থাকদল: MOCAT<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: MOCAT HELP PIN 12345678 

ঝ. Online-এ আদবেন করদত মকাদনা সেস্যা েদল ১২১ নম্বদর অর্থবা vas.query@teletalk.com.bd ই-মেইদল মযাগাদযাগ করা যাদব। 

 

 

 

(মুস্তাকীম রেিাহ িারুকী) 

যুগ্মসরচব (প্রশাসন) 

ও 

সিাপরত  

রবিাগী  রনব োচন করেটি 

মবসােররক রবোন পররবেন ও পয েটন েন্ত্রণাল । 

 

স্মািক নিং- ৩০.০০.০০০০.০১০.১১.০০১.১৯-                                                                তারিখঃ  

সিয় অেগরত ও প্রলয়াজনীয় ব্যেস্থা েহলণি জন্য অনুরলরপ বপ্রিণ কিা হললা (বজযষ্ঠতাি ক্রমানুসালি নয়): 

১. সরচে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, োিংলালিশ সরচোলয়, ঢাকা। 

২. সরচে, অর্থ য রেভাগ, োিংলালিশ সরচোলয়, ঢাকা। 

৩. সরচে, োিংলালিশ সিকারি কম যকরমশন সরচোলয়, আগািগাঁও, ঢাকা। 

৪. অরতরিি সরচে (প্রশাসন, পর্ যটন ও পরিকল্পনা)/ রেমান ও রসএ/আইন ও বহালিলসল, এ মন্ত্রণালয়। 

৫. প্ররতমন্ত্রীি একান্ত সরচে, এ মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্ররতমন্ত্রীি সিয় অেগরতি জন্য)। 

৬. সরচলেি একান্ত সরচে, এ মন্ত্রণালয় (সরচে মলহািলয়ি সিয় অেগরতি জন্য)।  

৭. সহকািী বপ্রাোমাি, এ মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণাললয়ি ওলয়েসাইলট ৭.৫.২০১৯ তাররখ সকাল ৯.০০ টা েদত ৬.৬.২০১৯ তাররখ রবকাল ৫.০০ 

টা পয েন্ত প্রকাদশর/প্রেশ েদনর অনুদরাধসে)। 

৮. অরফ্স করপ। 

 

(মোোঃ োেবুবুর রেোন) 

 

 ২৩ বেশাখ ১৪২৬ ে. 

     ৬ বম ২০১৯ রি. 

http://mocat.teletalk.com.bd/
http://www.mocat.gov.bd/
mailto:vas.query@teletalk.com.bd


উপসরচব 


