


অনলাইেন আেবদন ফরম রণ এবং পরী ায় অংশ হেণর ে  িন বিণত শতাবলী অব ই অ সরণ করেত হেব: 
1. ক. িনেয়াগ িব ি , আেবদনপ  রণ সং া  শতাবলী ও SMS এ িফ দােনর ন না প িত এনিস িবর ওেয়বসাইট (www.nctb.gov.bd) এ 

পাওয়া যােব। 
খ. শারীিরক িতব ী কাটায় সকল জলার াথ গণ আেবদন করেত পারেবন। 

2. াথ র বয়সসীমা ১৮ থেক ৩০ বছর (২৮.1১.2019 তািরেখ সবিন  ১৮ বছর এবং সেবা  ৩০ বছর)। তেব ি েযা া বা শিহদ ি েযা াগেণর  বা ক া 
এবং শারীিরক িতব ীর ে  সেবা  বয়সসীমা ৩২ (বি শ) বৎসর পয  িশিথলেযা । বয়েসর ে  এিফেডিভট হণেযা  নয়। িবভাগীয় াথ েদর ে  
বয়স িশিথলেযা । 

3. সরকাির, আধা-সরকাির ও ায় শািসত িত ােন চাকিররত াথ েদর অব ই যথাযথ ক পে র অ মিত েম আেবদন করেত হেব। তেব চাকিররত 
াথ েদর সকল শত রণ সােপে  আেবদনপ  রেণর সময় Departmental candidate এর ঘর রণ করেত হেব। অ েদর ে  এই শত েযাজ  

নয়। তেব সকল চাকিররত াথ েক মৗিখক পরী ার সময় িনেয়াগকারী ক প  ক ক দ  অনাপি  ছাড়পে র লকিপ জমা িদেত হেব। 
4. িলিখত পরী া/ মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার এ/িডএ দান করা হেব না।  িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ গণ বহািরক পরী ায় 

( েযাজ  ে ) অংশ হণ করেত পারেবন এবং বহািরক পরী ায় উ ীণ াথ গণ মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করেত পারেবন। 
5. মৗিখক পরী ার সময় জাতীয় পিরচয়প সহ সকল সনদপে র লকিপ দশন করেত হেব এবং রণ ত Application Form সহ সত ািয়ত একেসট 

ফেটাকিপ দািখল করেত হেব। এছাড়া জলার ায়ী বািস ার মাণক িহেসেব ইউিনয়ন/ পৗরসভা/িস  কেপােরশন ক ক দ  সনদ, জাতীয় পিরচয়পে র 
ফেটাকিপ এবং আেবদনকারী ি েযা ার /ক া এ মেম সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/ পৗর ময়র/িস  কেপােরশন ওয়াড কিমশনার ক ক 

দ  সনেদর সত ািয়ত ফেটাকিপ দািখল করেত হেব এবং এিতম, শারীিরক িতব ী, উপজাতীয়, আনসার ও াম িতর া কাটায় আেবদনকারীেদর ে  
উপ  ক প  ক ক দ  সনেদর ফেটাকিপ দািখল করেত হেব। িনেয়াগ সং া  িবষেয় িনেয়াগকারী ক পে র িস া  ড়া  বেল গ  হেব। 
 

6. আেবদনপ  রণ সং া  শতাবলী: 
ক. পরী ায় অংশ হেণ ই ক াথ গণ http://nctb.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট আেবদনপ  রণ করেবন।  
আেবদেনর সময়সীমা িন প:  
i. Online-এ আেবদনপ  রণ ও পরী ার িফ জমাদান র তািরখ ও সময়: (২৮.১১.২০১৯ তািরেখ) সকাল ৯:০০ টা।  
ii. Online-এ আেবদনপ  জমাদােনর শষ তািরখ ও সময়: (২৯.১২.২০১৯তািরেখ) িবকাল ৫:০০ টা।  
উ  সময়সীমার মে  User ID া  াথ গণ Online-এ আেবদনপ  submit-এর সময় থেক পরবত  ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  এসএমএস এ পরী ার 
িফ জমা িদেবন।  
খ. Online আেবদনপে  াথ  ত র রিঙন ছিব ( দঘ  ৩০০x  ৩০০) pixel ও া র ( দঘ  ৩০০x  ৮০) pixel ান কের িনধািরত ােন Upload 
করেবন। ছিবর সাইজ সেবা  100KB ও া েরর সাইজ সেবা  60KB এর মে  হেত হেব।  
গ. Online আেবদনপে  রণ ত ত ই যেহ  পরবত  সকল কায েম ব ত হেব, সেহ  Online-এ আেবদনপ  Submit করার েবই রণ ত 
সকল তে র স কতা স েক াথ  িনেজ শতভাগ িনি ত হেবন। 
ঘ. াথ  Online-এ রণ ত আেবদনপে র এক  ি কিপ পরী া সং া  য কােনা েয়াজেন সহায়ক িহেসেব সংর ণ করেবন এবং মৗিখক পরী ার 
সময় এককিপ জমা িদেবন। 
ঙ. আেবদনপ  রণ, SMS রণ ও পরী ার িফ দােনর িনয়মাবিল: Online-এ আেবদনপ  (Application Form) যথাযথভােব রণ কের িনেদশনা 
মেত ছিব এবং ান ত া র আপেলাড করেব। যথাযথভােব আেবদনপ  দািখল করেল আেবদনকারীর ছিবসহ Application Preview দখা যােব। 
িন লভােব আেবদনপ  দািখল করেল User ID, ছিব এবং া র  এক  Applicant's copy পােবন। উ  Applicant's copy আেবদনকারী ি  
অথবা download কের সংর ণ করেবন। User ID বহার কের াথ  িনে া  প িতেত যেকােনা Teletalk pre-paid mobile ন েরর মা েম 
আেবদনপ  দািখেলর বাহা র ঘ ার মে  ১-৩ নং িমেকর জ  পরী ার িফ বাবদ ৫০০/-(প চশত) টাকা ও ৪-৮ নং িমেকর জ  ১০০/- (একশত) টাকা 
এবং ৯-১০ নং িমেকর জ  ৫০ (প াশ) টাকা দান করেবন। িবেশষভােব উে , “Online-এ আেবদনপে র সকল অংশ রণ কের Submit করা 
হেলও পরী ার িফ দান না করা পয  Online আেবদনপ  কােনা অব ােতই হীত হেব না।” 
 

 SMS এ িফ দােনর ন না প িত: 
থম SMS ( টিলটক ি - পইড মাবাইল ):NCTB<space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।  

Example: NCTB ABCDEF  
Reply:  Applicant's Name, Tk.500 will be charged as application fee. Your PIN is XXXXXX.  
            To pay fee Type: NCTB<Space>Yes <Space> PIN and send to 16222. 

ি তীয় SMS ( টিলটক ি - পইড মাবাইল): NCTB<space>YES<space>PIN িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।  
Example: NCTB YES XXXXXXX 
Reply: Congratulations Applicant's Name, payment completed successfully for NCTB Application for XXXXXXX User 
ID is (ABCDEF) and Password (XXXXXXXX).  
চ. েবশপ  াি র িবষয়  http://nctb.teletalk.com.bd অথবা  Website: nctb.gov.bd এ এবং াথ র মাবাইল ফােন SMS-এর মা েম (  
যা  াথ েদরেক) যথাসমেয় জানােনা হেব। Online আেবদনপে  াথ র দ  মাবাইল ফােন পরী া সং া  যাবতীয় যাগােযাগ স  করা হেব িবধায় 

উ  ন র  সাব িণক সচল রাখা, SMS পড়া এবং া  িনেদশনা তাৎ িণকভােব অ সরণ করা বা নীয়। 
ছ. SMS-এ িরত User ID এবং Password বহার কের পরবত েত রাল ন র, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ, সময় ও ভ র নাম ইত ািদ ত  
সংবিলত েবশপ  াথ  Download বক Print (স ব হেল রিঙন) কের িনেবন।  

াথ  এই েবশপ  িলিখত পরী ায় অংশ হেণর সমেয় এবং উ ীণ হেল মৗিখক পরী ার সমেয় অব ই দশন করেবন।  
জ.  টিলটক ি - পইড মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত SMS প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User ID,  এবং PIN ন ার করেত পারেবন।  
i.    NCTB<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.  
      Example: NCTB HELP USER ABCDEF  

ii.   PIN Number জানা থাকেল; 
NCTB<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.  
Example: NCTB HELP PIN 12345678 

ঝ. Online-এ আেবদন করেত কােনা সম া হেল ১২১ ন ের অথবা vas.query@teletalk.com.bd ই- মইেল যাগােযাগ করা যােব।  
 
 

 
 

( েফসর ড. মা: িনজা ল কিরম) 
সিচব, এনিস িব 

ফান: ০২-৯৫৬৫৬৪৪ 
ই- মইল: secretary@nctb.gov.bd 


