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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার  

�ধান �শাসিনক কম রকতরার কায রালল 
�িতর�া ম�ণালল 

১৯৮, ঢাকা েসনািনবাস, ঢাকা-১২০৬ 
 
নিথ নং-০২/১/৯৬/এ-১/২৫(১)                                                                 তািরখঃ ০৬/০১/২০১৬ ি�ঃ 

িনেলাগ িব�ি� 

 �িতর�া ম�ণালেলর িনল�ণাধীন �ধান �শাসিনক কম রকতরার কায রালেলর �শাসিনক আওতাধীন বািহনী সদর দ�র ও আ�ঃবািহনী সং�ার (�িতর�া েগােল�া মহাপিরদ�রসহ) 
িন�বিণ রত েবসামিরক শূ পদসমহ সরাসির িনেলােগর মা�েম পরেণর িনিম� �কত বাংলােদশী পুর ও মিহলা (শুমাম ধমধল িশ�ক পেদ পুর �াথধগণ আেবদন করেত পারেবন) নাগিরকেদর 
িনকট েথেক আেবদনপম আহবান করা যাে�:  
 
�িমক 
ন�র 

পদনাম ও েবতনে�ল  পদ সং�া িশ�াগত েযা�তা েয সকল েজলার �াথধ 
আেবদন করেত পারেবন 

১ িসিভিললান �াফ 
অিফসার-৩ 
(নন-েটকিনকযাল) 
২২০০০-৫৩০৬০/- 
(জাতীল েবতনে�ল, 
২০১৫ এর ৯ম ে�ড) 

০৭ (সাত) েকান �ীকত িব�িব�ালল েথেক েয েকান িবরেল �থম ে�ণীর �াতেকা�র িড�ী/সমতু িসিজিপএ 
(িসিজিপএ এর ে�েম ৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম ৩.৭৫ িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম 
৩.০০ িসিজিপএ) 

অথবা 
ি�তীল ে�ণীর �াতক স�ানসহ ি�তীল  ে�ণীর �া তেকা�র িড�ী/সমতু িসিজিপএ (িসিজিপএ এর 
ে�েম ৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.৮১৩ িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.২৫ 
িসিজিপএ) 

অথবা 
 ৪ (চার) বছর েমলাদী  ি�তীল ে�ণীর �াতক (স�ান) িড�ী /সমতু িসিজিপএ (িসিজিপএ এর ে�েম 
৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.৮১৩ িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.২৫ িসিজিপএ)। 

সকল েজলা 

২ সহকারী পিরচালক 
২২০০০-৫৩০৬০/- 
(জাতীল েবতনে�ল, 
২০১৫ এর ৯ম ে�ড) 

১৬ (েরাল) েকান �ীকত িব�িব�ালল েথেক েয েকান িবরেল  �থম ে�ণীর �া তেকা�র িড�ী/সমতু িসিজিপএ 
(িসিজিপএ এর ে�েম ৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম ৩.৭৫  িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম 
৩.০০ িসিজিপএ) 

অথবা 
ি�তীল ে�ণীর �াতক স�ানসহ ি�তীল  ে�ণীর �া তেকা�র িড�ী/সমতু িসিজিপএ (িসিজিপএ এর 
ে�েম ৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.৮১৩ িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.২৫ 
িসিজিপএ) 

অথবা 
 ৪ (চার) বছর েমলাদী  ি�তীল ে�ণীর �াতক (স�ান) িড�ী /সমতু িসিজিপএ (িসিজিপএ এর ে�েম 
৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.৮১৩ িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.২৫ িসিজিপএ)। 

সকল েজলা 

৩ উপ-সহকারী পিরচালক 
১৬০০০-৩৮৬৪০/- 
(জাতীল েবতনে�ল, 
২০১৫ এর ১০ম ে�ড) 

১৯ (উিনশ) েকান �ীকত িব�িব�ালল েথেক েয েকান িবরেল  ি�তীল ে�ণীর �াতেকা�র িড�ী/সমতু িসিজিপএ 
(িসিজিপএ এর ে�েম ৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.৮১৩ িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম 
২.২৫ িসিজিপএ)।  

অথবা  
ি�তীল ে�ণীর �াতক স�ান িড�ী/সমতু িসিজিপএ (িসিজিপএ এর ে�েম ৫.০০ পেল� ে�েল নযনতম 
২.৮১৩ িসিজিপএ এবং ৪.০০ পেল� ে�েল নযনতম ২.২৫ িসিজিপএ)  

সকল েজলা 

৪ ধমধল িশ�ক 
(সংি�� েজএসআই 
েমাতােবক)  

০১  (এক) বাংলােদশ মা�াসা িশ�া েবাড র/কি�লা ইসলামী িব�িব�ালেলর অধীন েকান �ীকিত�া� মা�াসা েথেক 
ফািজল পাস। ধেম রাপেদশ �দান ও ধেম রর �িত উ�উ�করেণ সমথ র হেত হেব।  

সকল েজলা 
 

 

আেবদনপম পরণ এবং পরী�াল অংশ�হেণর ে�েম িন�বিণ রত শতরাবলী অতযাবযকীলভােব অেসরণীল :  

১. একজন �াথধ একািধক পেদ আেবদন করেত পারেবন না।  

২.  সকল পেদর ে�েম �াথধর বলসসীমা ৩১ জােলাির ২০১৬ তািরেখ ১৮ েথেক ৩০ বছেরর মে� হেত হেব। মিিেযা�া/শহীদ মিিেযা�ােদর পম-কূা ও শারীিরক �িতব�ী �াথধর ে�েম 
বলসসীমা ১৮ েথেক ৩২ বছেরর মে� হেত হেব। মিিেযা�া/শহীদ মিিেযা�ােদর পম-কূার পম-কূার জূ বলসসীমা ১৮ েথেক ৩০ বছেরর মে� হেত হেব। বলেসর ে�েম 
এিফেডিভট �হণেযা� নল।  

৩.  শুমাম িসিভিললান �াফ অিফসার-৩ (নন-েটকিনকযাল) পেদর ে�েম সরকাির চাকিরেত কম ররত �াথধর বলেসর র রসীমা িশিথলেযা�।  

৪.  সরকাির চাকিরেত কম ররত �াথধ কতরক আেবদনপম পরেণর সমল Departmental Candidate এর ঘের িক ( √) িচ� িদেত হেব। অূেদর ে�েম এই শতর �েযাজয নল। তেব, 
সকল চাকিররত �াথধেক েমৗিখক পরী�ার সমল িনেলাগকারী কতরপ� কতরক �দ� অনাপি� ছা�পেমর সতযািলত ফেটাকিপ জমা িদেত হেব।  

৫. িনেলােগর ে�েম সরকােরর িব�মান এবং পিরবিতরত ে�েম �েযাজয িবিধ-িবধান অেসরণ করা হেব।  

৬. িলিখত ও েমৗিখক পরী�াল অংশ�হেণর জূ েকান �কার িএ/িডএ �দান করা হেব না।  

৭. কতরপ� পেদর সং�া াাস/বি�/বািতল করার অিধকার সংর�ণ কেরন।  

৮. আেবদনপম পরণ সং�া� শতরাবিল:  

 ক. এই িব�ি�র অধীেন আ�হী �াথধগণেক Online-এ আেবদন করেত হেব। েস লে�য http://cao.teletalk.com.bd ওেলবসাইেট লগ-ইন করেল একি িলংক পাওলা যােব।   
িলংেক �েবশ কের সংি�� িনেদ রশনা েমাতােবক Online-এ আেবদনপম পরণ করেত হেব। আেবদেনর সমলসীমা িন�রপ: 

(১) Online-এ আেবদনপম পরণ ও পরী�ার িফ জমাদান শুর তািরখ ও সমল: ১০ জােলাির ২০১৬ সকাল ১০:০০ টা;  
(২) Online-এ আেবদনপম ও পরী�ার িফ জমাদােনর েশর তািরখ ও সমল: ৩১ জােলাির ২০১৬ স�যা ৬.০০ টা।  

 উি সমলসীমার মে� User ID �া� �াথধগণ Online-এ আেবদনপম Submit-এর সমল েথেক পরবতধ ৭২ (বাহা�র) ঘ�ার মে� SMS এর মা�েম পরী�ার িফ জমা িদেত 
পারেবন; 

 খ. Online আেবদনপেম �াথধ তার �া�র (ৈদঘ রয৩০০×��৮০) pixel ও রি�ন ছিব (ৈদঘ রয৩০০×��৩০০) pixel �যান কের িনধ রািরত �ােন Upload করেবন; 

 গ. েযেহত Online আেবদনপেম পরণকত ত ই পরবতধ সকল কায র�েম েব ত হেব, েসেহত Online-এ আেবদনপম Submit করার পেব রই পরণকত সকল তে র  

 সিকতা সসেকর �াথধ িনেজ শতভাগ িনিনত হেবন। পনঃপরণকত সকল তে র সিকতা সসেকর �াথধ িনেজ শতভাগ িনিনত হেবন; 

 ঘ. �াথধ Online-এ পরণকত আেবদনপেমর একি ি��কিপ পরী�া সং�া� েয েকান �েলাজেনর সহালক িহেসেব সংর�ণ করেবন; 
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 ঙ. SMS ে�রেণর িনলমাবলী ও পরী�ার িফ �দান :  Online-এ আেবদনপম (Application Form) যথাযথভােব পরণ কের িনেদ রশনা মেত ছিব এবং Signature upload 
কের আেবদনপম Submit করা সস� হেল কিসউটাের ছিবসহ Application Preview েদখা যােব। িনভ রলভােব আেবদনপম Submit কারী �াথধ একি User ID, ছিব এবং 
�া�রযি একি Applicant’s copy পােবন। উি Applicant’s copy �াথধ ি�� অথবা download কের সংর�ণ করেবন। Applicant’s কিপেত একি User ID ন�র 
েদলা থাকেব এবং User ID ন�র েবহার কের �াথধ িনে�াি প�িতেত েয েকান Teletalk pre-paid mobile ন�েরর মা�েম ০২ (দই) ি SMS কের পরী�ার িফ অনিধক ৭২ 
(বাহা�র) ঘ�ার মে� জমা িদেবন। অেে�দ-১ এর �িমক ১ ও ২ এ বিণ রত পদসমেহর {িসিভিললান �াফ অিফসার-৩ (নন-েটকিনকযাল) ও সহকারী পিরচালক} জূ ৩০০/- (িতনশত) 
টাকা এবং �িমক ৩ ও ৪ এ বিণ রত পদসমেহর (উপ-সহকারী পিরচালক ও ধমধল িশ�ক) জূ ২৫০/- (দইশত পপাশ) টাকা জমা করেত হেব।  িবেশরভােব উে��, “Online-এ 
আেবদনপেমর সকল অংশ পরণ কের Submit করা হেলও পরী�ার িফ জমা না েদলা পয র� Online আেবদনপম েকান অব�ােতই গহীত হেব না”; 

    �থম SMS: CAO<space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন�ের।  
   ি�তীল SMS: CAO<space>Yes<space>PIN িলেখ Send করেত হেব 16222 ন�ের। ি�তীল SMS ি পাাােনার পর িফরিত SMS-এর Password 

পােবন। এই Password ি Admit Card (�েবশপম) Download-এর জূ �াথধ সংর�ণ করেবন।  

 চ. �েবশপম �াি�র িবরলি http://cao.teletalk.com.bd ওেলবসাইেট এবং �াথধর েমাবাইল েফােন SMS-এর মা�েম (শু েযা� �াথধেদরেক) যথাসমেল জানােনা হেব। 
Online আেবদনপেম �াথধর �দ� েমাবাইল েফােন পরী�া সং�া� যাবতীল েযাগােযাগ সস� করা হেব িবধাল উি ন�রি সাব র�িণক সচল রাখা, SMS Read করা এবং �া� 
িনেদ রশনা তাা�িণকভােব অেসরণ করা বাবনীল; 

 ছ.  SMS-এ ে�িরত User ID এবং Password েবহার কের পরবতধেত েরাল ন�র, পেদর নাম, ছিব, পরী�ার তািরখ, সমল, েভেযর নাম ইতযািদ ত  স�িলত �েবশপম �াথধ 
Download পব রক Print (স�ব হেল রি�ন) করার মা�েম সং�হ করেত পারেবন। �াথধ এই �েবশপমি িলিখত পরী�াল অংশ�হেণর সমেল এবং উ�ীণ র হেল েমৗিখক পরী�ার 
সমেল অবযই �দশ রন করেবন। Admit Card (�েবশপম) Download এর তািরখ পরবতধেত SMS এর মা�েম জানােনা হেব;  

 জ. শু েটিলটক ি�-েপইড েমাবাইল েফান েথেক �াথধগণ িন�বিণ রত SMS প�িত অেসরণ কের িনজ িনজ User ID এবং PIN পনু�ার করেত পারেবন; 

 (১)  User ID জানা থাকেল CAO<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.   
 Example: CAO Help User ABCDEF & send to 16222  
 (২)  PIN Number জানা থাকেল: CAO<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.   
 Example: CAO Help PIN 12345678 & send to 16222. 

 ঝ. �ধান �শাসিনক কম রকতরার কায রালল, �িতর�া ম�ণালল এর িনেলাগ িব�ি�, Online-এ আেবদনপম পরেণর িনলমাবলী, SMS-এর মা�েম পরী�ার িফ �দােনর িনলমাবলী ও 
অূাূ �েলাজনীল ত ািদ ওেলবসাইট http://cao.teletalk.com.bd এ পাওলা যােব।  

৯. �াথধর েযা�তা যাচাই:  

 ক. �াথধ কতরক �দ� েকান ত  বা দািখলকত কাগজপম জাল, িম া বা ভলা �মািণত হেল িকংবা পরী�াল নকল বা অসদপাল অবল�ন করেল, সংি�� �াথধর �াথধতা বািতল করা 
হেব এবং তার িবুে� যথাযথ আইনােগ েব�া �হণ করা হেব। ভল ত /জাল কাগজপম �দিশ রত হেল পরী�াল উ�ীণ র েয েকান �াথধর �াথধতা বািতল করার �মতা কতরপ� সংর�ণ 
কের। েমৗিখক পরী�ার সমল িনে�বিণ রত কাগজপেমর মল কিপ �দশ রনপব রক �িতির ০১ ি কের সতযািলত ফেটাকিপ দািখল করেত হেব:   

(১)  �াথধর সকল িশ�াগত েযা�তার সনদপম; 

(২)  �াথধ েয ইউিনলন/েপৗরসভা/িসি কেপ রােরশন-এর  বািস�া েস ইউিনলন পিররেদর েচলার�ান/েপৗরসভার েমলর/ কাউি�লর/িসি কেপ রােরশন-এর ওলাড র কাউি�লর কতরক 
�দ� নাগিরকে�র সনদপম; 

(৩)  �াথধর িপতা/মাতা মিিেযা�া হেল এর �মাণ�রপ গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মিিয� িবরলক ম�ণালল কতরক �দ� সনদপম/সামিলক সনদপম; 

(৪)  মিিেযা�া/শহীদ মিিেযা�ার পম-কূার পম-কূা িহেসেব চাকির �াথধেক তার িপতার িপতা/িপতার মাতা/মাতার িপতা/মাতার মাতা (�েযাজয ে�েম)-এর মিিেযা�া 
সনদপম (যা যথাযথভােব উপযি কতরপ� কতরক �া�িরত ও �িত�া�িরত হেত হেব); 

(৫)  �াথধ মিিেযা�া/শহীদ মিিেযা�ার পম-কূার পম-কূা হেল এ মেম র সংি�� ইউিনলন পিররেদর েচলার�ান/েপৗরসভার েমলর/কাউি�লর/িসি কেপ রােরশন-এর ওলাড র 
কাউি�লর কতরক �দ� সনদপম; 

(৬) উপজাতীল �াথধর ে�েম সংি�� েজলা �শাসক/�ানীল সরকার কতরপ� কতরক �দ� উপজাতীল পিরচল িবরলক সনদপম;  

(৭)  �িতব�ী �াথধর ে�েম সংি�� কতরপ� কতরক �দ� সনদপম;  

(৮) দইজন �থম ে�ণীর েগেজেটড কম রকতরা কতরক আলাদা-আলাদাভােব �দ� চািরিমক সনদপম; 

(৯)  Online-এ পরণকত আেবদনপেমর কিপ (Applicant’s Copy); 

(১০) �াথধ মিিেযা�া েকাটাল আেবদন করেল িনে�াি ছক আলাদা কাগেজ পরণ কের �া�র করতঃ উি কাগজ এবং ছেক বিণ রত তে র সপে� �মাণক;  
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 খ.  যিদ েকান �াথধ বাংলােদেশর নাগিরক না হন িকংবা বাংলােদেশর নাগিরক নন এমন েকান েিিেক িবেল কেরন বা করার জূ �িত�িতব� হন িকংবা েকান েফৗজদাির আদালত কতরক 
ৈনিতক �লনজিনত অিভেযােগ দি�ত হন িকংবা েকান সরকাির বা �াল�শািসত �িত�ান বা �ানীল কতরপে�র চাকির হেত বরখার হেল থােকন তেব িতিন আেবদন করার জূ েযা� িবেবিচত 
হেবন না।  

১০. িবিবধ:  

 ক. পরী�া সং�া� যাবতীল ত  www.mod.gov.bd ওেলবসাইেট পাওলা যােব;  

 খ. িনেলাগ পরী�া সং�া� েয েকান িবরেল িনেলাগকারী কতরপে�র িস�া� ��া� বেল গল হেব।  

 
 ( েমাঃ খালুল আলম ) 

�ধান �শাসিনক কম রকতরা 
�ধান �শাসিনক কম রকতরার কায রালল 

�িতর�া ম�ণালল 
 


