MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM
wk¶v gš¿Yvjq
kvLv-1 (cÖkvmb I A_©)
www.tmed.gov.bd
¯§viK bs-57.00.0000.040.11.047.17- 33

ZvwiLt

26 ‡cŠl, 1424
09 Rvbyqvwi, 2018

wb‡qvM weÁwß
wkÿv gš¿Yvj‡qi KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefv‡Mi wb‡¤œv³ c`mg~‡n mivmwi wb‡qv‡Mi Rb¨ c‡`i cv‡k¦© ewY©Z wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZvm¤úbœ AvMÖnx evsjv‡`kx
bvMwiK‡`i wbKU n‡Z `iLv¯Í AvnŸvb Kiv hv‡”Q:
µtbs c‡`i bvg I ‡eZb †¯‹j (RvZxq c‡`i msL¨v
†eZb †¯‹j, 2015 Abyhvqx)

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

wnmveiÿK
11300-27300/- (12Zg †MÖW)
K¨vUvjMvi
11300-27300/- (12Zg †MÖW)
Kw¤úDUvi Acv‡iUi
11000-26590/- (13Zg †MÖW)

wk¶vMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv

wb‡¤œv³ †Rjvmg~‡ni cÖvw_©‡`i Av‡e`b
Kivi cÖ‡qvRb †bB (gyw³‡hv×v/knx`
gyw³‡hv×v cyÎ-Kb¨v I cyÎ-Kb¨v‡`i cyÎKb¨v Ges GwZgLvbv wbevmx I kvixwiK
cÖwZeÜx e¨ZxZ)

01 (GK) wU †Kvb Aby‡gvw`Z wek¦we`¨vjq n‡Z evwYR¨ wefv‡M Kgc‡ÿ wØZxq
gqgbwmsn, ‡bÎ‡Kvbv, wK‡kviMÄ,
wefv‡M ¯œvZK, mswkøó †ÿ‡Î AwfÁ cÖvw_©‡K AMÖvwaKvi †`qv n‡e|
bovBj, gv¸iv, Kzwóqv, cvebv, bIMuv,
01 (GK) wU ‡Kvb ¯^xK…Z wek¦we`¨vjq n‡Z MÖšv’ Mvi weÁvb wel‡q wW‡cøvgvmn wØZxq w`bvRcyi, jþxcyi, ewikvj|
†kÖwY ev mggv‡bi wmwRwcGmn ¯œvZK ev mggv‡bi wWMÖx|
03 (wZb) wU a) Graduate, Preferably Science, relaxable for departmental
Data Entry/Control Operators with at least 2 years
Experience
b) Must qualify Operator’s aptitude test.

muvU-gy`ªv¶wiK Kvg Kw¤úDUvi
04 (Pvi) wU (K) ¯^xK…Z wek¦we`¨vjq n‡Z mœvZK ev mggv‡bi wWMÖx ;
Acv‡iUi
(L) Kw¤úDUvi cÖwk¶Y cÖvß;
11000-26590/- (13Zg †MÖW)
(M) muvU-wjwc cix¶vi MwZt Bs‡iRx‡Z me©wbgœ MwZ cÖwZ wgwb‡U 70
kã, evsjvq me©wbgœMwZ cÖwZ wgwb‡U 45 kã|
(N) Kw¤úDUvi gy`ªvÿi G me©wbgœ MwZt Bs‡iwR‡Z cÖwZ wgwb‡U
me©wbgœ 30 kã, evsjvq cÖwZwgwb‡U me©wbgœ 25 kã;
K¨wkqvi
01 (GK) wU †Kvb Aby‡gvw`Z wek¦we`¨vjq n‡Z evwYR¨ wefv‡M Kgc‡ÿ ¯œvZK
10200-24680/- (14Zg †MÖW)
wWMÖx|
Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi
05 (cuvP) wU (K) ¯^xK…Z †evW© nB‡Z D”P gva¨wgK mvwU©wd‡KU (GBP.Gm.wm) ev
gy`ªvÿwiK
mggvb cixÿvq DËxY©;
9300-22490/- (16Zg †MÖW)
(L) Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖvß;
(M) cÖwZ wgwb‡U evsjvq 20 kã Ges Bs‡iwR‡Z 20 kã UvB‡ci MwZ
_vK‡Z n‡e|
Awdm mnvqK
18(AvVvi) gva¨wgK ¯‹zj mvwU©wd‡KU (GmGmwm) ev mggv‡bi cix¶vq DËxY©|
XvKv, gvwbKMÄ, ‡MvcvjMÄ, Uv½vBj,
8250-20010/- (20Zg †MÖW)
wU
ewikvj, wc‡ivRcyi, SvjKvVx, ‡fvjv,
PuvcvBbeveMÄ,
MvBevÜv,
jvjgwbinvU, bovBj, cvebv,
mybvgMÄ।

আবেদন করার নিয়মাবলী
১. অন লাইনে আবেদনপত্র পূরণ এবং পরীক্ষার ফি জমাদান শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ ও সময় :
 অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ : 1৪-০1-২০১8, সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
 অনলাইনে আবেদনপত্র ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শেষ তারিখ : ১২-02-২০১8, সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা।
উক্ত সময়ের মধ্যে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আবেদনপত্র Submit এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর)
ঘন্টার মধ্যে এসএমএস এর মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।
২. অন লাইনে আবেদনপত্র পূরণের নিয়মাবলী :
ক)
http://tmed.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত
আবেদনপত্র পূরণ করে অন লাইনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম এবং ফি জমা প্রদান করতে পারবেন।
(খ)
অন লাইনে আবেদনপত্রে প্রার্থী তার স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০ X প্রস্থ ৮০ pixel) ও রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ X প্রস্থ ৩০০
pixel) স্ক্যান করে নির্ধারিত
স্থানে Upload
করবেন।
M)
Online Av‡e`bc‡Î c~iYK…Z Z_¨B ‡h‡nZz cieZ©x mKj Kvh©µ‡g e¨eüZ n‡e, ‡m‡nZz Av‡e`b ‡cÖiY Kivi c~‡e©B c~iYK…Z mKj Z‡_¨i mwVKZv m¤ú‡K©
cÖv_©x wb‡R kZfvM wbwðZ n‡eb|
N)
cÖv_©x Online-G c~iYK…Z Av‡e`bc‡Îi GKwU wcÖ›U Kwc cixÿv msµvšÍ ‡h ‡Kvb cÖ‡qvR‡bi mnvqK wn‡m‡e msiÿY Ki‡eb|
O)
SMS ‡cÖi‡Yi wbqgvejx I cixÿvi wd cÖ`vb: Online-G Av‡e`bcÎ (Application Form) h_vh_fv‡e c~iY K‡i wb‡`©kbv g‡Z Qwe Ges
Signature upload K‡i Av‡e`bcÎ Submit Kiv m¤úbœ n‡j Kw¤úDUv‡i Qwemn Application Preview †`Lv hv‡e| wbf©j
y fv‡e Av‡e`bcÎ
Submit Kiv m¤úbœ n‡j cÖv_©x GKwU User ID, Qwe Ges ¯^vÿihy³ GKwU Applicant’s copy cv‡eb| D³ Applicant’s copy cÖv_©x wcÖ›U A_ev
Download K‡i msiÿY Ki‡eb| Applicant’s Kwc‡Z GKwU User ID b¤^i †`Iqv _vK‡e Ges User ID b¤^i e¨envi K‡i cÖv_©x wb‡¤œv³ c×wZ‡Z

‡h †Kvb Teletalk pre-paid mobile b¤^‡ii gva¨‡g 02(`yB) wU SMS K‡i cixÿvi wd eve` cÖwZwU c‡`i Rb¨ RbcÖwZ ১-৬ নং ক্রমিকের পদের

P)

Q)

R)

জন্য ১০০/-(একশত) টাকা এবং ৭ নং ক্রমিকের পদের জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকার (অফেরৎযোগ্য) AbwaK 72(evnvËi) N›Uvi
g‡a¨ Rgv w`‡eb| GLv‡b we‡klfv‡e D‡jøL¨ †h, Ó Online-G Av‡e`bc‡Îi mKj Ask c~iY K‡i Submit Kiv n‡jI cixÿvi wd Rgv bv †`Iqv ch©šÍ
Online Av‡e`bcÎ ‡Kvb Ae¯’v‡ZB M„nxZ n‡e bv|
cÖ_g SMS: TMED<space>User ID wj‡L send Ki‡Z n‡e 16222 b¤^‡i
wØZxq SMS: TMED<space>Yes<space>PIN wj‡L send Ki‡Z n‡e 16222 b¤^‡i
cÖ‡ekcÎ cÖvwßi welqwU http://tmed.teletalk.com.bd I‡qemvB‡U Ges cÖv_©xi †gvevBj †dv‡b SMS-Gi gva¨‡g (ïay ‡hvM¨ cÖv_©x‡`i) h_vmg‡q
Rvbv‡bv n‡e| Online Av‡e`bc‡Î cÖv_©xi cÖ`Ë †gvevBj ‡dv‡b cixÿv msµvšÍ hveZxq †hvMv‡hvM m¤úbœ Kiv n‡e weavq D³ b¤^iwU mve©ÿwYK mPj ivLv
Ges cÖvß wb‡`©kbv ZvrÿwYKfv‡e AbymiY Kiv evÂbxq|
SMS-G ‡cÖwiZ User ID Ges Password e¨envi K‡i cieZ©x‡Z ‡ivj b¤^i, c‡`i bvg, Qwe, cixÿvi ZvwiL, mgq I ‡fby¨i bvg BZ¨vw` Z_¨ m¤^wjZ
cÖ‡ekcÎ cÖv_©x wcÖ›U (m¤¢e n‡j iwOb) K‡i wb‡eb| cÖv_©x GB cÖ‡ekcÎwU wjwLZ cixÿvq AskMÖn‡Yi mg‡q Ges DËxY© n‡j †gŠwLK cixÿvi mg‡q Aek¨B
cÖ`k©b Ki‡eb|
ïaygvÎ †UwjUK wcÖ-‡cBW †gvevBj †dvb ‡_‡K cÖv_©xMY wb¤œewY©Z SMS c×wZ AbymiY K‡i wbR wbR User ID, Serial Ges PIN cybiæ×vi Ki‡Z
cvi‡eb|
i. User ID Rvbv _vK‡j TMED<space>Help<space>User<space>User ID & send to 16222
Example: TMED Help User ABCDEF & send to 16222
ii. PIN Number Rvbv _vK‡j TMED<space>Help<space>PIN<space>PIN No & send to 16222
Example: TMED Help PIN 1234567 & send to 16222

S)
কারিগরি ও মাদ্রাসা শশশশশশ শশশশশ, wkÿv gš¿Yvj‡qi wb‡qvM cixÿv 201৮-Gi weÁwß, Online-G Av‡e`bcÎ c~i‡Yi wbqgvejx,
SMS-Gi gva¨‡g cixÿvi
wd cÖ`v‡bi wbqgvejx I Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` I‡qemvBU http://tmed.teletalk.com.bd Ges www.tmed.gov.bd G
cvIqv hv‡e|
03.

মৌখিক পরীক্ষার সময়ে প্রার্থীদের অবশ্যই নিম্নবর্ণিত সনদসমূহের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবেেঃ

(ক)

সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, নাগরিকত্ব, চারিত্রিক এবং সকল প্রকার প্রশিক্ষণের সনদ।

(খ)

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (1) মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রমাণক হিসেবে সরকারের সর্বশেষ নির্দেশনা মোতাবেক

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ। তাছাড়া

মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ

মুক্তিযোদ্ধার

পুত্র-কন্যার

ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌর মেয়র/সিটি কপোরেশন ওয়ার্ড

পুত্র-কন্যা
কমিশনার

সন্তানের
কর্তৃক

প্রার্থীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র।
(২)

এতিম নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, ক্ষুদর
্ নৃ-গোষ্ঠী এবং আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা কোটায় আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ।
০৪.
1শশ জানুয়ারি, 201৮ শশশশশশ শশশশশশশশশ শশশ 18-30 শশশ শশশ শশশশ শশশ
শশশশশশশশশশশশ/শশশশ শশশশশশশশশশশশশশশ শশশশশ-শশশশশ শশশশশশশশশ শশশশশশশশ বয়স
অনুর্ধ্ব 32 শশশ শশশ শশশশশশশশশশশশ/শশশশ শশশশশশশশশশশশশশশ শশশশশ-শশশশশশ শশশশশশশশশশ শশশশশশশশশ শশশশশশশশ শশশ শশশশশশশশ 30 বছর।
০৫.

অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিভাগীয় প্রার্থীগণের
০৬.

বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।

বাংলাদেশ সচিবালয় (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ বিধি ”ঠ”
ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

সরকারি/আধা-সরকারি সংস্থায় চাকুরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। কোন অগ্রিম কপি

গ্রহণ করা হবে না।
০৭.

নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান বিধি এবং পরিবর্তিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি অনুসরণ করা হবে।

0৮.

কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপিত পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি/বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

০৯.

ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে।

১০.

নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১১.

লিখিত/মৌখিক/অন্য কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার ভাতা প্রদান করা হবে না।

(Gm Gg gvnveyeyi ingvb)
hyM¥mwPe (cÖkvmb I A_©)
I
m`m¨-mwPe
KvwiMwi I gv`ªvmv wkÿv wefvM, wkÿv gš¿Yvjq
wefvMxq c‡`vbœwZ/wbe©vPb KwgwU
‡dvb: 9573556|

