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িনেয়াগ িবজ্ঞিপ্ত (শুধুমা মুিক্তেযাদ্ধা েকাটার জনয্) 
 

 
সামিরক ভূিম o কয্ান্টনেমন্ট aিধদপ্তেরর রাজসব্খাতভুক্ত 27 o 31 নং েগর্েডর িনম্নবিণ র্ত স্থায়ী শূণয্ পদসমূহ মুিক্তেযাদ্ধা েকাটা হেত পূরেণর িনিমত্ত শুধুমা  

মুিক্তেযাদ্ধা/শহীদ মুিক্তেযাদ্ধার পু -কনয্া eবং পু -কনয্ার পু -কনয্ােদর িনকট হেত দরখাস্ত আহবান করা যােচ্ছ:-   
কর্. নং পেদর নাম েগর্ড নং জাতীয় েবতন 

েস্কল-3126 
পেদর 
সংখয্া 

িশক্ষাগত েযাগয্তা েয সকল েজলার বািসন্দা/নাগিরকগেণর 
আেবদন করার েয়াজন েনi।  

2। aিফস সহকারী-কাম-
কিম্পuটার মু াক্ষিরক 

27 ৯411-335৯1 13িট
 

সব্ীকৃত েকান িশক্ষা িতষ্ঠান েথেক নূয্নতম 
eiচeসিস aথবা সমমােনর পরীক্ষায় uত্তীণ র্। 
কিম্পuটার কেম্পােজ িত িমিনেট গিত: 
বাংলা-31 শব্দ, iংেরিজ-31 শব্দ। 

গাজীপুর, মুিন্সগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, ফিরদপুর, 
েগাপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, িকেশারগঞ্জ, টাংগাiল, 
েশরপুর, চ দপুর, কুিমল্লা, েফনী, েনায়াখালী, 
নoগ , বগুড়া, রংপুর, গাiবান্ধা, খুলনা, 
যেশার, চুয়াডাঙ্গা, ঝালকািঠ, eবং 
পটুয়াখালী।  
 

3। aিফস সহায়ক 31 9361-31121 12িট
 

সব্ীকৃত েকান িশক্ষা িতষ্ঠান েথেক aষ্টম ে িণ 
পাস। 

মািনকগঞ্জ, ফিরদপুর, রাজবাড়ী, জামালপুর, 
েশরপুর, াক্ষণবািড়য়া, চ দপুর, লক্ষীপুর, 
েনায়াখালী, পাবনা, িদনাজপুর, কুিড়গর্াম, 
লালমিনরহাট, খুলনা, যেশার, কুিষ্টয়া, 
বিরশাল eবং পটুয়াখালী।   

4। পিরচ্ছন্নতা কম  31 9361-31121 12িট

 

শতর্াবলী 
 

2। 12 aেক্টাবর 3129 তািরেখ মুিক্তেযাদ্ধার/শহীদ মুিক্তেযাদ্ধার পু -কনয্ার েক্ষে  বয়সসীমা  29-43 বছর। মুিক্তেযাদ্ধার/শহীদ মুিক্তেযাদ্ধার পু -কনয্ার পু -কনয্ােদর 
েক্ষে  বয়সসীমা 29-41 বছর। বয়স মােণর েক্ষে  েকান eিভেডিভট গর্হণেযাগয্ নয়।  

 

3। aনলাiেন আেবদনপ  পূরণ সংকর্ান্ত িনয়মাবলী o শতর্াবলীঃ 
ক.   পরীক্ষায় aংশগর্হেণ iচ্ছুক াথ গণ http://dmlc.teletalk.com.bd oেয়বসাiেট েবশ কের আেবদন ফরম পূরণ করেত পারেবন। aনলাiেন আেবদনপ  

পূরণ সংকর্ান্ত িবস্তািরত তথয্ o িনয়মাবলী http://dmlc.teletalk.com.bd o www.dmlc.gov.bd  oেয়বসাiেট পাoয়া যােব। আেবদেনর 
সময়সীমা িনম্নরূপ:- 
i.  Online‐e আেবদনপ  পূরণ o পরীক্ষার িফ জমাদান শুরুর তািরখ o সময়: 24/22/3129 িখর্স্টাব্দ সকাল 21.11 টা। 
ii. Online‐e আেবদনপ  জমাদােনর েশষ তািরখ o সময়: 1৯/23/3129 িখস্টাব্দ িবকাল 16.11 টা। 
 

uক্ত সময়সীমার মেধয্ User ID  াপ্ত াথ গণ Online‐e আেবদনপ  Submit‐eর সময় েথেক পরবত  83(বাহাত্তর) ঘণ্টার মেধয্ েয েকান েটিলটক   ি -
েপiড নমব্র েথেক SMS eর মাধয্েম পরীক্ষার িফ জমা িদেত পারেবন। 

খ.   Online‐e আেবদনপে  াথ  ত র রিঙ্গন ছিব (ৈদঘ র্য্ 411x স্থ 411) pixel o সব্াক্ষর (ৈদঘ র্য্ 411x স্থ 91)  pixel স্কয্ান কের িনধ র্ািরত স্থােন Upload 
করেবন।  

গ.   Online‐e আেবদনপে  পূরণকৃত তথয্i েযেহতু পরবত  সকল কায র্কর্েম বয্বহৃত হেব, েসেহতু Online‐e আেবদনপ  Submit করার পূেব র্i পূরণকৃত সকল 
তেথয্র সিঠকতা সম্পর্েক াথ  িনেজ শতভাগ িনিশ্চত হেবন।  

ঘ.   াথ  Online‐e পূরণকৃত আেবদনপে র eকিট রিঙ্গন ি ন্টকিপ পরীক্ষা সংকর্ান্ত েয েকান েয়াজেন সহায়ক িহেসেব সংরক্ষণ করেবন। 

ঙ.   SMS ে রেণর িনয়মাবলী o পরীক্ষার িফ দান: Online‐e আেবদনপ  (Application Form) যথাযথভােব পূরণ কের িনেদ র্শনা মেতা ছিব eবং সব্াক্ষর 
upload কের আেবদনপ  Submit করা সম্পন্ন হেল কিম্পuটাের ছিবসহ Application Preview েদখা যােব। িনভু র্লভােব আেবদনপ  Submit করা সম্পন্ন 
াথ  eকিট User ID, ছিব eবং সব্াক্ষরযুক্ত eকিট Applicant’s Copy পােবন। uক্ত Applicant’s Copy াথ  Download পূব র্ক রিঙ্গন ি ন্ট কের সংরক্ষণ 
করেবন। Applicant’s কিপেত eকিট User ID নমব্র েদয়া থাকেব eবং User ID নমব্র বয্বহার কের াথ  িনেম্নাক্ত পদ্ধিতেত েয েকান Teletalk pre‐paid 
mobile নমব্েরর মাধয্েম 13(দুi) িট SMS কের পরীক্ষার িফ বাবদ কর্িমক নং-2 e বিণ র্ত পেদর জনয্ সািভ র্স চাজর্সহ 223/-(eকশত বার) টাকা eবং কর্িমক নং-3 
েথেক 4 নং পেদর জনয্ সািভ র্স চাজর্সহ 67/-(ছাপ্পান্ন) টাকা aনিধক 83(বাহাত্তর) ঘণ্টার মেধয্ জমা িদেবন। eখােন িবেশষভােব uেল্লখয্, ‘Online-e আেবদনপে র 
সকল aংশ পূরণ কের Submit করা হেলo আেবদন িফ জমা না েদয়া পয র্ন্ত Online আেবদনপ  েকান aবস্থােতi গৃহীত হেব না’।  

থম SMS: DMLC<space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 নমব্ের। 
Example: DMLC ABCDEF 
Reply:  Applicant’s  Name,  Tk-112/‐  or  56/‐ will  be  charged  as  application  fee.  Your  PIN  is  12345678.  To  pay  fee Type 
DMLC<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.  
 

িদব্তীয় SMS: DMLC<space>YES<Space>PIN  িলেখ Send করেত হেব 16222 নমব্ের। 
Example: DMLC YES 12345678 
 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for DMLC Application for <post name> User 
ID is (ABCDEF) and password (xxxxxx).   
 



 

 

 

চ.  েবশপ  ািপ্তর িবষয়িট http://dmlc.teletalk.com.bd oেয়বসাiেট eবং াথ র েমাবাiল েফােন SMS eর মাধয্েম (শুধুমা  েযাগয্ াথ েদরেক) 
যথাসমেয় জানােনা হেব। Online আেবদনপে  াথ র দত্ত েমাবাiল েফােন পরীক্ষা সংকর্ান্ত যাবতীয় েযাগােযাগ সম্পন্ন করা হেব িবধায় uক্ত নমব্রিট সাব র্ক্ষিণক 
সচল রাখা, SMS পড়া eবং াপ্ত িনেদ র্শনা তাৎক্ষিণকভােব aনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। 

ছ.   SMS-e ে িরত User ID eবং Password বয্বহার কের পরবত েত েরাল নমব্র, পেদর নাম, ছিব, পরীক্ষার তািরখ, সময় o স্থােনর/েকে র নাম iতয্ািদ তথয্ 
সমব্িলত েবশপ  াথ  Download পূব র্ক রিঙ্গন Print কের িনেবন। াথ  েবশপ িট িলিখত পরীক্ষায় aংশগর্হেণর সময় eবং িলিখত পরীক্ষায় uত্তীণ র্ হেল 
বয্বহািরক ( েযাজয্ েক্ষে ) o েমৗিখক পরীক্ষার সময় aবশয্i দশ র্ন করেবন। 

জ.   শুধুমা  Teletalk pre‐paid mobile েফান েথেক াথ গণ িনেম্নবিণ র্ত SMS পদ্ধিত aনুসরণ কের িনজ িনজ  User ID eবং password পুনরুদ্ধার করেত 
পারেবন। 

i. User ID জানা থাকেল DMLC<space>Help<space>User<space>User ID Send to 16222. 

Example: DMLC HELP USER ABCDEF & Send to 16222 
 

ii. PIN Number জানা থাকেল: DMLC<space>Help<space> PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: DMLC HELP PIN 12345678 & Send to 16222 
 

4। চাকুিররত াথ েদর েক্ষে  যথাযথ কতৃর্পেক্ষর aনুমিত গর্হণ কের আেবদন করেত হেব eবং uক্ত aনুমিতপ  েমৗিখক পরীক্ষার সময় aবশয্i দশ র্ন করেত হেব। 
5। েমৗিখক পরীক্ষার সময় সকল সনদপে র মূলকিপ দশ র্ন করেত হেব। eছাড়া আেবদনকারী মুিক্তেযাদ্ধার/শহীদ মুিক্তেযাদ্ধার পু -কনয্ার পু -কনয্া হেল সংিশ্লষ্ট 

iuিনয়ন পিরষেদর েচয়ারময্ান/িসিট কেপ র্ােরশেনর oয়াড র্ কাuিন্সলর/েপৗরসভার েময়র কতৃর্ক দত্ত তয্য়নপ  দািখল করেত হেব। 
6। িনেয়াগ পরীক্ষায় aংশগর্হেণর জনয্ েকান ৈদিনক/ মণ ভাতা দান করা হেব না। 
7। িনেয়ােগর েক্ষে  েযাজয্ েকাটাসহ সরকােরর চিলত সব র্েশষ িবিধ-িবধান aনুসরণ করা হেব। 
8। িনেয়াগ সংকর্ান্ত e িবজ্ঞিপ্তর সংেশাধন/বািতল করার ক্ষমতা কতৃর্পক্ষ সংরক্ষণ কেরন।     

 
 

মহাপিরচালক 
সামিরক ভূিম o কয্ান্টনেমন্ট aিধদপ্তর 
িতরক্ষা ম ণালয়, ঢাকা েসনািনবাস 


