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       28 শ্রোবন 1428  

      12 আগষ্ট ২০২১ 

রনলেোগ রবজ্ঞরি 

 

পররবোর পররকল্পনো অরিেিরোিীন বরগুনো ছজেোর আওতোিীন রনম্নবরণ যত রোজস্বখোতভুক্ত শূন্য পে পূরলণর রনরেত্ত পলের পোলশ উরিরখত সাংরিষ্ট 

ছজেো/উপলজেো/ইউরনেন/ছপৌরসভো/ইউরনট/ওেোলড যর স্থোেী নোগররকলের রনকট  লত শতয সোলপলে রনি যোররত েলক অনেোইলন আলবেনপত্র আহ্বোন করো যোলে : 

 

ক্রে

. 

পলের নোে ও ছবতন 

ছেড(জোতীেলবতন 

ছেে/২০১৫ 

অনুযোেী) 

পলের 

সাংখ্যো 
ছয সকে এেোকোর স্থোেী বোরসন্দোর প্রোেীগণ আলবেন করলত পোরলবন 

রশেোগতলযোগ্যতো, 

অরভজ্ঞতো ও অন্যোন্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1 পররবোর পররকল্পনো 

পররেশ যক 

ছেড-১৬, 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

(শুধুেোত্র পুরুষ 

প্রোেীগণ আলবেন 

করলত পোরলবন) 

০1(এক) 

টি 

উপলজেোর নোে ও পে সাংখ্যো শূন্য ইউরনেলনর নোে 

ছবতোগী (BETAGI)- 1 (এক) টি 

 

 

ছেোকোরেেো (MOKAMIA) 

 

ছকোন স্বীকৃত ছবোড য 

 লত উচ্চেোধ্যরেক বো 

সেেোন পরীেোে 

পোশ। 

2 পররবোর কল্যোণ 

স কোরী 

ছেড-১৭, 

৯০০০-২১৮০০/- 

(শুধুেোত্র ের েো 

প্রোেীগণ আলবেন 

করলত পোরলবন) 

23 

(ছতইশ) 

টি 

 

উপলজেোর নোে 

ও 

পে সাংখ্যো 

ইউরনেলনর নোে শূন্য 

ইউরনলটর/

ওেোলড যর 

নোে 

ছয ছয েোে/ে িো/এেোকো রনলে গঠিত 

বরগুনো সের 

(BARGUN

A SADAR) 
-05 (পাঁচ)টি 

ছকওড়োবুরনেো 

(KEORAB

UNIA)-04 

(চোর) টি 

১/ক 

(1/KA) 

আাংগোরপোড়ো  

 

১/খ 

(1/KHA) 

আেোবোরড়েো 

 

2/খ 

(2/KHA) 

ছকোটবোরড়েো,তুেরসবোরড়েো 

 

৩/ক 

 (3/KA) 

ছকওড়োবুরনেো,েতোবোরড়েো 

 

 

নেলটোনো 

(NOLTON

A)- 01 (এক) টি 
     ৩/ক 

 (3/KA) 

 

 

রনশোনবোরড়েো,গোজী েো মুে,ছসোনোতেো  

 

 

 

আেতেী 

(AMTALI) 

-06 (েে)টি 

কুকুেো                  

( KUKUA) -

01 (এক) টি 

১/ক 

(1/KA) 

 

পরিে ছকওেোবুরনেো,  c~e© 

ছকওেোবুরনেো 

 

 

আঠোলরোগোরেেো  

(ATHAROG

ASIA)-১ (এক) 

টি 

১/ক 

(1/KA) 

 

আঠোলরোগোরেেো, চোউেো  

চোওড়ো 

(CHAORA)- ১ 

(এক) টি 

২/ক  

(2/KA) 
কোউরনেো,চোরেতোবুরনেো,চন্দ্রো  

আেতেী 

(AMTALI)-2 

(দুই) টি 

২/ক  

(2/KA) 

 

নোচনোপোড়ো,চেোভোাংগো  

 

2/খ 

(2/KHA) 

 

উত্তর নোচনোপোড়ো, ের ষডোঙ্গো, 

ভোেেোবুরনেো, শোররকখোেী,েোইঠো 

 

আড়পোঙ্গোরশেো 

(ARPANGA

SHIA)-১ (এক) 

টি 

2/ক 

(2/KA) 

েরেণ ছ োপখোেী,েধ্য আড়পোঙ্গোরশেো, 

যুরগেো,উত্তর ছ োপখোেী,বোরেেোতেী  

 

ছকোন স্বীকৃত ছবোড য 

 লত েোধ্যরেক বো 

সেেোন পরীেোে 

পোশ। 

 



   

 

ছবতোগী 

(BETAGI) 
-03 (রতন)টি 

ছবতোগী 

(BETAGI) 
-01 (এক) টি 

2/খ 

(2/KHA) 

 

রকসেত ছভোেোনোেপুর,উত্তর 

ছভোেোনোেপুর,ছ োপখোেী  

 

ছ োসনোবোে 

(HOSNABA

D) -01 (এক) টি 

1/খ 

(1/KHA) 

 

েরেন বোসন্ডো,ছ োসনোবোে( আেতোফ 

 োওেোেোর বোড়ী  লত রনজোে রবশ্বোস 

এর বোড়ী ch©šÍ) 

বুড়োেজুেেোর 

(BURAMAJ

UMDER)- 01 

(এক) টি 

2/ক 

(2/KA) 

c~e© কোউরনেো,কোউরনেো (ছেোোঃ  োসোন 

,প্রভোষক এর বোড়ী  লত েন্নোন গোজী 

বোরড় ch©šÍ) 

বোেনো 

(BAMNA) -

03 (রতন)টি 

বুকোবুরনেো        ( 

BUKABUNI

A) - 01 (এক) 

টি 

1/খ 

(1/KHA) 

েেীপুরো, বড় যোেবপুরো 

বোেনো 

(BAMNA) -

01 (এক)টি 

3/ক 

(3/KA) 

রুর তো,ছপোটকোখোেী,েরেন 

আেতেী,আেতেী 

ছডৌেোতেো 

(DAUATAL

A) -01 (এক)টি 

3/ক 

(3/KA) 

খুচনীলচোড়ো,বড় ভোইলজোড়ো,ছেোট 

ভোইলজোড়ো, উত্তর ভোইলজোড়ো,েরেণ 

ভোইলজোড়ো(ছেোোঃ শো জোেোে  োওেোেোর 

এর বোরড়  লত ছেোোঃ ছবিোে ফরোজী 

বোরড় ch©šÍ) 

পোের োটো(PA

THARGHA

TA) - 06 

(েে)টি 

রোে োনপুর 

(RAIHANP

UR) - 01 

(এক)টি 

3/খ 

(3/KHA) 

ছেমুেো, c~e© ছেমুেো, েধ্য ছেমুেো 

 নোচনোপোড়ো ( 

NACHNAP

ARA) - 01 

(এক)টি 

সোলবক  3 

bs IqvW© 

(eZ©gvb-- 

7,8,9)   

[ 3 NO. 

WARD] 

(PRES

ENT- 

7,8,9) 

েোরনকখোেী,রশাংড়োবুরনেো 

 চরদুেোনী 

(CHAR 

DUANI) - 01 

(এক)টি 

2/খ 

(2/KHA) 

জ্ঞোনপোড়ো,বোেোর খোে,ছনগোবোরনেো       

( ছেোোঃ রেজোনুর র েোন এর বোড়ী  লত 

ছেোোঃ ররফকুে ইসেোে এর বোড়ী ch©šÍ) 

 পোের োটো(PAT

HARGHAT

A) - 01 (এক)টি 

1/ক 

(1/KA) 

বড়ইতেো, পোের োটো ছপৌরসভোর ওেোড © 

-নাং 1,4,5,6 এবাং ওেোড © -নাং-2 

(ছেোোঃ ের উরিন রোজো েোষ্টোলরর বোড়ী 

 লত ছেোোঃ  োরুন অর ররশে এর বোড়ী 

ch©šÍ) 

 কোেলে ো 

(KALMEGH

A) - 01 (এক)টি 

1/ক 

(1/KA) 

আেড়োতেো, কোরেপুর 

 কোঠোেতেী 

(KATHALT

ALI)  01 

(এক)টি 

2/খ 

(2/KHA) 

তোলুলকর চরদুেোনী 

 

3 আেো 

ছেড-২০, 

৮২৫০-২০০১০/- 

(শুধুেোত্র ের েো 

প্রোেীগণ আলবেন 

করলত পোরলবন) 

০১ 

(এক)টি 

বরগুনো ছজেোর স্থোেী বোরসন্দো ৮ে ছশ্ররণ/সেেোন 

পোশ। 

 
 

 

 

 



আলবেন ফরে পূরণ ও পরীেোে অাংশে লণর ছেলত্র রনম্নবরণ যত শতযোবেী অনুসরণ করলত  লব : 

 

(১)পররবোর পররকল্পনো পররেশ যক পলের আলবেনকোরীলক সাংরিষ্ট ইউরনেলনর স্থোেী বোরসন্দো  লত  লব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন কর্তযক 

প্রেত্ত নোগররক সনেপত্র ও স্থোেী বোরসন্দোর সনেপত্র ছেৌরখক পরীেোর সেে েোরখে করলত  লব। অস্থোেীভোলব বসবোসকোরীগণ এই পলে আলবেলনর ছযোগ্য বলে 

রবলবরচত  লবন নো। 

(২)পররবোর কল্যোণ স কোরী পলের আলবেনকোরীলক অবশ্যই শূন্য পলের রবপরীলত প্রেরশ যত সাংরিষ্ট ইউরনেলনর সাংরিষ্ট ইউরনট/ওেোলড যর আওতোভুক্ত 

েোে/পোড়ো/ে িোর স্থোেী বোরসন্দো  লত  লব। এজন্য সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌরসভোর ছেের /কোউরিের কর্তযক প্রেত্ত নোগররক সনেপত্র ও 

স্থোেী বোরসন্দোর সনেপত্র ছেৌরখক পরীেোর সেে েোরখে করলত  লব। অস্থোেীভোলব বসবোসকোরীগণ এই পলে আলবেলনর ছযোগ্য বলে রবলবরচত  লবন নো। 

(৩)২৫/০৩/২০২০ (পঁরচশ েোচ য দুই  োজোর রবশ) তোররলখ প্রোেীর বেসসীেো ১৮ ছেলক ৩০ বেলরর েলধ্য  লত  লব। তলব মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোলের পুত্র-

কন্যো এবাং শোরীররক প্ররতবন্ধীলের ছেলত্র বেসসীেো ১৮ ছেলক ৩২ বের। বেস প্রেোলণর ছেলত্র এরফলডরভট ে ণলযোগ্য নে। 

(৪)সরকোরর, আিো-সরকোরর ও স্বোেত্বশোরসত সাংস্থোে কে যরত প্রোেীগণলক অবশ্যই যেোযে কর্তযপলের অনুলেোেন সোলপলে আলবেন করলত  লব এবাং 

অনুেরতপত্র ছেৌরখক পরীেোর সেে প্রেশ যন করলত  লব। 

(৫)রনলেোলগর ছেলত্র সরকোলরর প্রচরেত রবরি-রবিোন ও ছকোটো নীরত অনুসরণ করো  লব এবাং পরবতীলত সাংরিষ্ট রবরি-রবিোলন ছকোন সাংলশোিন  লে তো 

অনুসরণ করো  লব। 

(৬)রনলেোগ রবজ্ঞরির ১ নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ১১২/-(একশত বোর) টোকো [পরীেোর রফ ১০০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ১২/- টোকো] 2 

ছেলক 3 নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ৫৬/-(েোপ্পোন্ন) টোকো [পরীেোর রফ ৫০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ৬/- টোকো] জেো রেলত  লব; 

(৭)প্রোেীর ছযোগ্যতো যোচোই : প্রোেী কর্তযক প্রেত্ত ছকোলনো তথ্য বো েোরখেকৃত কোগজপত্র জোে, রেথ্যো বো রবজ্ঞরিলত চোওেো ন্যূনতে শলতযর সোলে অসোেঞ্জস্য পোওেো 

ছগলে, ভুেো প্রেোরণত  লে রকাংবো পরীেোে নকে বো অসদুপোে অবেম্বন করলে সাংরিষ্ট প্রোেীর প্রোরে যতো বোরতে করো  লব এবাং তাঁর রবরুলদ্ধ যেোযে আইনোনুগ 

ব্যবস্থো ে ণ করো  লব। ভুে তথ্য/ জোে কোগজপত্র  প্রেরশ যত  লে পরীেোে উত্তীণ য ছয ছকোন প্রোেীর প্রোরে যতো পরীেো চেকোেীন অেবো পরবতীলত ছয ছকোন সেলে 

বোরতে করোর েেতো কর্তযপে সাংরেণ কলরন। 

(৮) রেরখত পরীেোে উত্তীণ য প্রোেীগণলক ফেোফে প্রকোলশর পর রনলে যরশত সেলের েলধ্য রনলম্নোক্তসনে/কোগজপলত্রর ফলটোকরপ ছগলজলটড কে যকতযো (ন্যূনতে ৯ে 

ছেড) কর্তযক সতূোেন কলর ১ (এক) ছসট ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেলে সরোসরর/ডোকলযোলগ/কুররেোলর জেো রেলত  লব: 

(ক) প্রোেীর সকে রশেোগত ছযোগ্যতোর সনেপত্র (প্রলযোজূ ছেলত্র অরভজ্ঞতো সনেপত্রস ); 

(খ) প্রোেী ছয ইউরনেন/ছপৌরসভো/রসটি কলপ যোলরশন এর স্থোেী বোরসন্দো ছস ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌরসভোর ছেের /কোউরিের কর্তযক প্রেত্ত 

নোগররকলত্বর সনেপত্র; 

(গ) ের েো ছকোটো ব্যরতত অন্যোন্য ছকোটো েোরবর সেে যলন প্রোেীলক যেোযে কর্তযপে কর্তযক প্রেত্ত সনে/প্রেোণপত্র; 

( ) আলবেনকোরী মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও পুত্র-কন্যোর পুত্র-কন্যো  লে আলবেনকোরী মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও 

পুত্র-কন্যোর পুত্র-কন্যোএ েলে য সাংরিষ্ট ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/রসটি কলপ যোলরশলনর ওেোড য কোউরিের/ছপৌসভোর ছেের/ছপৌরসভোর কোউরিের 

কর্তযক প্রেত্ত সনে (আলবেনকোরীর সোলে মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর সম্পকয অবশ্যই উলিখ করলত  লব); 

(ঙ) আলবেনকোরী মুরক্তলযোদ্ধো/শ ীে মুরক্তলযোদ্ধোর পুত্র-কন্যো ও পুত্র-কন্যোর পুত্র-কন্যো  লে মুরক্তলযোদ্ধোর সনেপত্র, ছগলজট, েোে মুরক্ত বোতযো/ভোরতীে 

তোরেকোর েোেোরেরপ; 

(চ) ইউরনেন পররষলের ছচেোরম্যোন/ছপৌরসভোর ছেের/কোউরিের/রসটি কলপ যোলরশলনর ওেোড য কোউরিের/ছগলজলটড কে যকতযো (ন্যূনতে ৯ে ছেড) কর্তযক 

প্রেত্ত চোরররত্রক সনেপত্র; 

(ে) জোতীে পররচেপত্র/জন্ম রনবন্ধন সনে; 

(জ) Online এ পূরণকৃত আলবেনপলত্রর করপ (Applicant’s Copy); 

(৯) ছেৌরখক পরীেোর সেে অনুলেে-৮ এর রনলে যশনোেলত জেোকৃত সকে সনে/কোগজপলত্রর মূে করপ আবরশ্যকভোলব প্রেশ যলনর পোশোপোরশ ১ (এক) ছসট 

সতূোরেত ফলটোকরপ েোরখে করলত  লব। েোরখেকৃত সনে/কোগজপলত্রর সোলে অনেোইন আলবেলন উরিরখত তলথ্যর অসোেঞ্জস্যতো পোওেো ছগলে প্রোেীর প্রোেীতো 

বোরতে  লে যোলব। 

(১০)পরীেো সাংক্রোন্ত যোবতীে তথ্য ছজেো প্রশোসলকর কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোড য এবাং ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোলড য পোওেো যোলব। 

(১১)কর্তযপে রবজ্ঞোরপত পলের সাংখ্যো হ্রোস/বৃরদ্ধ করোর অরিকোর সাংরেণ কলরন।  

(১২)কর্তযপে রনলেোগ প্ররক্রেোর ছয ছকোন পয যোলে ছযৌরক্তক/আইনগত কোরলণ রনলেোগ স্থরগত/বোরতে করলত পোরলবন। 

(১৩)রনলেোগ পরীেো সাংক্রোন্ত ছয ছকোন রবষলে রনলেোগকোরী কর্তযপলের রসদ্ধোন্ত চূড়োন্ত বলে গণ্য  লব। 

(১৪)রেরখত/ব্যোব োররক (প্রলযোজূ ছেলত্র)/ছেৌরখক পরীেোে অাংশে লণর জন্য ছকোন প্রকোর টিএ/রডএ প্রেোন করো  লব নো। 

(১৫)ফরে পূরণ, জেোেোলনর রনলে যশোবেী ও অন্যোন্য প্রলযোজূ শতয এবাং তথ্যোবেীস  পূণ যোঙ্গ রনলেোগ রবজ্ঞরি ছজেো প্রশোসলকর কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোড য এবাং 

ছজেো পররবোর পররকল্পনো কোয যোেলের ছনোটিশ ছবোলড য পোওেো যোলব। 

 

অনেোইলন আলবেনপত্র পূরণ সাংক্রোন্ত রনেেোবেী ও শতযোবেী: 

 

(ক) আে ী প্রোেীগণ http://dgfpbarg.teletalk.com.bd ওলেবসোইলট রগলে আলবেনপত্র পূরণ করলত পোরলবন। আলবেলনর সেেসীেো 

রনম্নরূপ: 

 (i) Online-এ আলবেনপত্রপূরণ ও পরীেোর রফ জেোেোন শুরুর তোররখ ও সেে 24/08/২০২১, সকোে ১০:০০ টো। 

 (ii) Online-এ আলবেনপত্র জেোেোলনর ছশষ তোররখ ও সেে 23/09/2021, রবকোে ০৫:০০ টো। 

 

উক্ত সেে সীেোর েলধ্য User ID প্রোি প্রোেীগণ Online-এ আলবেনপত্র Submit এর সেে ছেলক পরবতী ৭২(বো োত্তর)  ন্টোর েলধ্য এসএেএস  

এর েোধ্যলে পরীেোর রফ জেো রেলত পোরলবন। 

 

(খ) Online আলবেন পলত্র প্রোেী তাঁর ররঙ্গন েরব (দে যূ  300Pixel x প্রস্থ 300Pixel) এবাং স্বোের (দে যূ  300Pixel x প্রস্থ 80 

Pixel) েূোন কলর রনি যোররত স্থোলন Upload করলবন। েরবর সোইজ সলব যোচ্চ 100KB ও স্বোেলরর সোইজ সলব যোচ্চ 60KB  লত  লব। 

 

(গ) Online-এ পূরণকৃতআলবেনপলত্র প্রেত্ত তথ্যইলযল তু পরবতী সকে কোয যক্রলে ব্যবহৃত  লব, ছসল তু Online-এ আলবেনপত্র Submit 

করোর পূলব যপ্রেত্ত সকে তলথ্যর সঠিকতো সম্পলকয প্রোেী রনলজ শত ভোগ রনরিত  লবন। প্রোেী কর্তযক  প্রেত্ত ছকোন তথ্য বো েোরখেকৃত কোগজপত্র জোে, 



ছশষসেলের জন্য অলপেোনো কলর 

দ্রুতসেলের েলধ্য অনেোইলন আলবেন 

করোর জন্য অনুলরোি করো  লেো 

 

রেথ্যো বো ভুেো প্রেোরণত  লে বো পরীেোে নকে বো অসদুপোে অবেম্বন করলে বো রবজ্ঞরিলত চোওেো ছযোগ্যতোর সোলে অসোেঞ্জস্যপূণ য ছকোন তথ্য 

েোরখে করো  লে বো রবজ্ঞরির রনলে যশনো েঙ্ঘন পূব যক ছকোন আলবেন পোওেো ছগলে সাংরিষ্ট প্রোেীর প্রোেীতো রনলেোলগর ছয ছকোলনো পয যোলে বোরতে করো 

 লব এবাং তাঁর রবরুলদ্ধ যেোযে আইনোনুগ ব্যবস্থো ে ণ করো যোলব। 

 

 ( ) প্রোেী Online-এ পূরণকৃত আলবেনপলত্রর একটি রপ্রন্টকরপ পরীেো সাংক্রোন্ত ছয ছকোন প্রলেোজলন ব্যব োলরর জন্য সাংরেণ করলবন। রেরখত 

পরীেোে উত্তীণ য প্রোেীগণলক ফেোফে প্রকোলশর পর রনলে যরশত সেলের েলধ্য এক করপ এবাং ছেৌরখক পরীেোর সেে এক করপ জেো রেলবন। 

 

(ঙ) SMS ছপ্ররলণর রনেেোবেী ও পরীেোর রফ প্রেোন:  

Online-এ আলবেনপত্র (Application Form) যেোযেভোলব পূরণ কলর রনলে যশনো ছেোতোলবক েরব এবাং স্বোের Upload কলর 

আলবেনপত্র Submit করো সম্পন্ন  লে করম্পউটোলর েরবস  Application Preview ছেখোযোলব। রনভু যে ভোলব আলবেনপত্র 

Submit  করো সম্পন্নপ্রোেী একটি User ID,েরব এবাং স্বোেরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পোলবন। উক্তApplicant’s 

Copy প্রোেীরপ্রন্টঅেবোDownload পূব যক সাংরেণ করলবন। Applicant’s Copy-ছত একটি User IDছেওেোেোকলব। উক্ত 

User IDব্যব োর কলর প্রোেী ছয ছকোন Teletalk Pre-paid Mobile নম্বলরর েোধ্যলে রনলম্নোক্তভোলব দুইটি SMS কলর পরীেোর 

রফ বোবে ১ নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ১১২/-(একশতবোর) টোকো [পরীেোররফ ১০০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যস চোজয ১২/- টোকো] 2 ছেলক 

3 নাং ক্ররেলক বরণ যত পলের জন্য ছেোট ৫৬/-(েোপ্পোন্ন) টোকো [পরীেোররফ ৫০/- এবাং ছটরেটলকর সোরভ যসচোজয ৬/- টোকো] অনরিক ৭২(বো োত্তর) 

 ন্টোর েলধ্য জেো রেলবন।  

 SMS-এর েোধ্যলে পরীেোর রফ জেোেোন প্ররক্রেো:  

প্রেে SMS: DGFPBARG<SPACE>User ID রেলখ 16222 নম্বলর SEND করলত  লব । 

উেো রণ : DGFPBARG ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 

123456789.  To pay fee Type DGFPBARG<Space<YES<Space<PIN and send to 16222 

রিতীে SMS: DGFPBARG<Space>YES<Space>PIN রেলখ 16222নম্বলরSend করলত  লব। 

উেো রণ :DGFPBARG YES 123456789 

Reply: Congratulations Aplicant’s Name, Payment completed successfully for 

DGFPBARG Recruitment Application for XXXXXXX, User ID is (ABCDEF) and Password 

(xxxxxxxx). 

 

রবলশষভোলব উলিখ্য, Online-এ আলবেনপলত্রর সকে অাংশপূরণ কলর Submit করো  লে ও পরীেোর রফ জেো নো ছেেো পয যন্ত Online 

আলবেনপত্র ছকোন অবস্থোলতই গৃ ীত  লব নো। 

 

(চ) প্রলবশপত্র প্রোরির রবষেটি http://dgfpbarg.teletalk.com.bd ওলেবসোইলট এবাং প্রোেীর ছেোবোইে ছফোলনSMS এর েোধ্যলে 

(শুধুেোত্র ছযোগ্য প্রোেীলের ছক) যেোসেলে জোনোলনো  লব। Online আলবেনপলত্র প্রোেীর প্রেত্ত ছেোবোইে ছফোলনপরীেো সাংক্রোন্ত যোবতীে ছযোগোলযোগ 

সম্পন্ন করো  লব রবিোে উক্ত নম্বরটি সোব যেরণক সচে রোখো, SMSপড়ো এবাং প্রোি রনলে যশনো তোৎেরণকভোলব অনুসরণ করো বোঞ্চনীে। 

(ে) SMS-এ ছপ্রররত User ID এবাং Passwordব্যব োর কলর পরবতীলত ছরোেনম্বর, পলের নোে, েরব, পরীেোর তোররখ, সেে ও ছভনুূর নোে 

ইতূোরে তথ্য সাংবরেত প্রলবশপত্র প্রোেী Download পূব যক রপ্রন্ট (সম্ভব  লে ররঙন) কলর রনলবন। প্রোেী কর্তযক এই প্রলবশপত্রটি রনলেোগ সাংক্রোন্ত 

সকে পরীেোর সেলে অবশ্যই প্রেশ যন করলত  লব। 

(জ) শুধুেোত্র ছটরেটক রপ্র-ছপইড ছেোবোইে ছফোন ছেলক প্রোেীগণ রনম্নবরণ যত SMS পদ্ধরত অনুসরণ কলর রনজরনজ  User ID এবাং Password 

পুনরুদ্ধোর করলত পোরলবন।  

 

i) User ID জোনোেোকলে : DGFPBARG<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID রেলখ 16222 

নম্বলর Send করলত  লব।  

উেো রণ : DGFPBARG HELP USER ABCDEF 

ii) PIN Number জোনো েোকলে : DGFPBARG<Space>HELP<Space>PIN রেলখ 16222 নম্বলর Send  

করলত লব।                              

উেো রণ : DGFPBARG HELP PIN 123456789 

( ) Online-এ আলবেন করলত ছকোলনো সেস্যো  লে ছটরেটক নম্বর ছেলক ১২১ নম্বলর অেবো ছয ছকোন অপোলরটলরর ছফোন ছেলক ০১৫০০১২১১২১ 

নম্বলর কে করুন। এেোড়ো vas.query@teletalk.com.bd ইলেইলে ছযোগোলযোগ করো যোলব। 

 (ইলেইলের Subject এ DGFPBARG, xxxxxxxxxxxxx (পলের নোে), Applicant’sUser ID ও Contact 

Number অবশ্যই উলিখ করলত  লব। 

                                                                                                                             

                    (তোপস কুেোর শীে) 

                     উপপররচোেক  ও  

                 সেস্য সরচব  

                   ছজেো পররবোর পররকল্পনো বোেোই/রনলেোগ করেটি 

   ছফোন: 0448-62489 

              ইলেইে: ddfp.barguna2013@ gmail.com 

 


