
 

 

দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েড 

(ফাাংরায়ে কয়টালরোভ  য় পায়যয়নয এ টি অঙ্গ প্রলিষ্ঠান) 

দ্মা বফন, স্ট্র্যান্ড কযাড, েযঘাে, চটগ্রাভ-৪০০০ 

সূত্র নাং: ২৮.২২.০০০০.৭০০.১১.০০২.২০/২৭     িালযখ : ০৭/০১/২০২০ লরিঃ   

  

 লনয়োগ লফজ্ঞলি 

 

দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েড (ললএর) এ  লনয়নাক্ত েমূক লনয়োয়গয লনলভত্ত লননফলণ পি য়িপ প্রকৃি ফাাংরায়েয়য নাগলয য়েয লন ে য়ি অন-রাইয়ন (On-line) 

েযখাস্ত আহ্বান  যা মায়ে :  

ক্রিঃ 

নাং 

য়েয নাভ, কগ্রড  

কফিনয়ের 

কফিন- কের য়েয 

াংখ্যা  

লক্ষাগি/কাগি কমাগ্যিা  অলবজ্ঞিা ফে (য়ফ পাচ্চ) 

      

০১ ললনেয অলপায 

(প্ল্যালনাং এন্ড 

কডয়বরয়ভন্ট) 

কগ্রড: এভ-৬ 

 

২৯০০০-

৫৭৫১০/- 

০১ weGmwm BwÄwbqvwis (wmwfj) লডগ্রী| Kgc‡ÿ 1wU cÖ_g †kÖYx/wefvM/mggv‡bi 

wmwRwcG _vK‡Z n‡e| †Kvb †ÿ‡Î 3q †kÖYx/wefvM/mggv‡bi wmwRwcG MÖnY‡hvM¨ 

n‡e bv| অথফা ফ পয়ক্ষয়ত্র ১ভ লফবাগ  লডয়প্ল্াভা ইন ইলিলনোলযাং (ললবর) লডগ্রী। 

Auto Cad জানা থা য়ি য়ফ। evwYwR¨K A_ev wkí cÖwZôv‡b wmwfj 

ইলিলনোলযাং Kv‡R ৬ (ছে) erm‡ii AwfÁZv থাকতে তফ| লডয়প্ল্াভাধাযীয়েয কক্ষয়ত্র 

৯ ফছয়যয  ায়জয অলবজ্ঞিা। 

৩৬  ফছয 

০২ ললনেয অলপায 

(ইলিলনোলযাং) 

কগ্রড: এভ-৬ 

 

২৯০০০-

৫৭৫১০/- 

০২ লফএল ইলিলনোলযাং (কভ ালন যার/ ললবর/ ইয়র লি যার/ ইয়র িলনক্স/ 

কয়টালরোভ/ ক লভ যার/ াোয/ অয়োয়ভাফাইর) লডগ্রী।  ভয়ক্ষ ১ টি প্রথভ 

কেণী/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ থা য়ি য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লফবাগ/ 

ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফনা অথফা ফ পয়ক্ষয়ত্র ১ভ লফবাগ  লডয়প্ল্াভা ইন 

ইলিলনোলযাং (কভ ালন যার/ ললবর/ ইয়র লি যার/ ইয়র িলন / ক লভ যার/ 

াোয/ অয়োয়ভাফাইর) লডগ্রী। ফালণলজয  অথফা লল্প প্রলিষ্ঠায়ন ইলিলনোলযাং  ায়জ ৬ 

ফছয়যয অলবজ্ঞিা থা য়ি য়ফ। লডয়প্ল্াভাধাযীয়েয কক্ষয়ত্র ৯ ফছয়যয  ায়জয অলবজ্ঞিা। 

৩৬  ফছয 

০৩ ললনেয অলপায 

(প্রল উযয়ভন্ট) 

কগ্রড: এভ-৬ 

 

২৯০০০-

৫৭৫১০/- 

০১ ম্মান এভ ভ(এভলফএ)/এভলফএ/ এভলফএভ/ এভএল/ এভএএ অথফা লফএল 

ইলিলনোলযাং লডগ্রী।  ভয়ক্ষ ১ টি প্রথভ কেণী/  লফবাগ/ ভভায়নয ললজলএ থা য়ি 

য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লফবাগ/ ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফ না।  

ফালণলজয  অথফা লল্প প্রলিষ্ঠায়ন ায়চ পজ/প্রল উযয়ভন্ট  ভ প িপা লয়য়ফ  ায়জয ৬ 

ফছয়যয অলবজ্ঞিা থা য়ি য়ফ।     

৩৬  ফছয 

০৪ ললনেয অলপায 

(অায়যন্স) 

কগ্রড: এভ-৬ 

 

২৯০০০-

৫৭৫১০/- 

০৩ ম্মান স্দািয় াত্তয (োথ প/যােন)/ এভলফএ অথফা লফএল ইলিলনোলযাং 

(কভ ালন যার/ ললবর/ ইয়র লি যার/ ইয়র িলনক্স/ কয়টালরোভ/ ক লভ যার/ 

াোয/ অয়োয়ভাফাইর) লডগ্রী।  ভয়ক্ষ ১ টি প্রথভ কেণী/ লফবাগ/ ভভায়নয 

ললজলএ থা য়ি য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লফবাগ/ ভভায়ন ললজলএ গ্রণয়মাগ্য 

য়ফনা অথফা ফ পয়ক্ষয়ত্র ১ভ লফবাগ  লডয়প্ল্াভা ইন ইলিলনোলযাং (কভ ালন যার/ 

ললবর/ ইয়র লি যার/ ইয়র লিলন / ক লভ যার/ াোয/ অয়োয়ভাফাইর) লডগ্রী।  
ফালণলজয  অথফা লল্প প্রলিষ্ঠায়ন ইলিলনোলযাং  ায়জ ৬ ফছয়যয অলবজ্ঞিা থা য়ি য়ফ। 

লডয়প্ল্াভাধাযীয়েয কক্ষয়ত্র ৯ ফছয়যয  ায়জয অলবজ্ঞিা । 

৩৬  ফছয 

০৫ ললনেয অলপায 

(এয়েে এন্ড 

লরগ্যার) 

কগ্রড: এভ-৬ 

২৯০০০-

৫৭৫১০/- 

০১ স্দািয় াত্তয লডগ্রী এরএরলফ অথফা এরএরএভ।  ভয়ক্ষ ১টি প্রথভ 

কেণী/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ থা য়ি য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/লফবাগ/ভভায়নয 

ললজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফ না। ফালণলজয  অথফা লল্প প্রলিষ্টায়ন এয়ষ্টে অথফা লরগ্যার 

অলপায লয়য়ফ  ায়জয ৬ ফছয়যয অলবজ্ঞিা থা য়ি য়ফ।     

৩৬  ফছয 

০৬ জুলনেয অলপায 

(করস্) 

কগ্রড: এভ-৮ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

০১ ম্মান ভাো প লডগ্রী/ লফলফএ  এভলফএ (ভায় পটিাং)/লফএল ইলিলনোলযাং লডগ্রী।  

 ভয়ক্ষ ১ টি প্রথভ কেণী/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ থা য়ি য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে 

কেলণ/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফ না। 

৩০ ফছয  

(শুধু মুলক্তয়মাদ্ধায 

ন্তান এফাং 

াযীলয  

প্রলিফলিয়েয কক্ষয়ত্র 

অনু্র্ধ্প ৩২ ফছয) 

০৭ জুলনেয অলপায 

(প্রল উযয়ভন্ট) 

কগ্রড: এভ-৮ 

২২০০০-

৫৩০৬০/- 

০১ ম্মান এভ ভ/এভলফএ/ এভলফএ/এভলফএভ/এভএল/এভএএ অথফা লফএল 

ইলিলনোলযাং লডগ্রী।   ভয়ক্ষ ১ টি প্রথভ কেণী/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ থা য়ি 

য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেলণ/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফ না। 

ঐ 

০৮ জুলনেয অলপায 

(ইলিলনোলযাং 

এন্ড 

কডয়বরয়ভন্ট) 

কগ্রড: এভ-৮ 

 

২২০০০-৫৩০৬০ ০১ লফএল ইলিলনোলযাং (ললবর) অথফা লডয়প্ল্াভা ইন ললবর ইলিলনোলযাং (ললবর)। 
 ভয়ক্ষ ১ টি প্রথভ কেণী/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ থা য়ি য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে 

কেণী/ লফবাগ/ ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফনা। ফহুির বফন লনভ পাণ  ায়জয 

অলবজ্ঞিাম্পন্ন প্রাথীয়েযয়  অগ্রালধ ায কেো য়ফ।   লডয়প্ল্াভা ইলিলনোয়যয কক্ষয়ত্র: 

লক্ষাজীফয়নয  র ম পায়ে ১ভ লফবাগ/ভভান থা য়ি য়ফ।  
লডয়প্ল্াভাধাযীয়েয কক্ষয়ত্র খ্যািনাভা লল্প/ ফালণলজয  প্রলিষ্ঠান/ লযয়ের এয়েে কডবরায 

ক াম্পালনয়ি ললবর  ন্সিা ন  ায়জ ৩ ফছয়যয  অলবজ্ঞিা থা য়ি য়ফ। 

ঐ 

০৯ জুলনেয অলপায 

(এইচআয) 

কগ্রড: এভ-৮ 

২২০০০-৫৩০৬০ ০১ ম্মান এভ ভ/এভলফএ(ব্যফস্থানা )/ (এইচআয)/ এভলফএ (ব্যফস্থানা/  এইচ আয)/ 

এভএএ (করা প্রান) লডগ্রী ।  ভয়ক্ষ ১টি প্রথভ কেণী/ লফবাগ/ ভভায়নয 

ললজলএ থা য়ি য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লফবাগ/ ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য 

য়ফ না। ললজলডএইচআয/ ললজলডলএভ লডগ্রীধাযীয়েয অগ্রালধ ায কেো য়ফ। 

ঐ 

১০ জুলনেয অলপায 

(এ াউন্ট) 

কগ্রড: এভ-৮ 

২২০০০-৫৩০৬০ ০২ ম্মান এভ ভ/এভলফএ/এভলফএ/ এভলফএভ অথফা লএ ক া প ম্পন্ন স্দািয় াত্তয 

লডগ্রীধাযী। লক্ষাগি  কমাগ্যিায কক্ষয়ত্র  ভয়ক্ষ ১টি প্রথভ কেণী/ লফবাগ/ ভভায়নয 

ললজলএ থা য়ি য়ফ। ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/ লফবাগ/ ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য 

য়ফ না। 

ঐ 

১১ জুলনেয অলপায 

(লযফুয়েলরাং) 

কগ্রড: এভ-৮ 

২২০০০-৫৩০৬০ ০৭ ভাো প/এভলফএ লডগ্রী।  ভয়ক্ষ এ টি প্রথভ কেণী/লফবাগ/ ভভায়নয ললজলএ থা য়ি 

য়ফ।  ক ান কক্ষয়ত্র ৩ে কেণী/লফবাগ/ভভায়নয ললজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফনা। রাইে 

ড্রাইলবাং রাইয়ন্স থা য়ি য়ফ। কলব ড্রাইলবাং রাইয়ন্সধাযীয়েয অগ্রালধ ায কেো য়ফ।  

ঐ 

 

 

 



 

 

আয়ফেন াযীয়েয জন্য প্রয়মাজয িপাফরী: 

১। লনয়োয়গয কক্ষয়ত্র ক াম্পালনয লফদ্যভান লফলধ-বফধান এফাং যফিীয়ি এ াংলিষ্ট লফলধ-লফধায়ন ক ান াংয়াধন য়র িা অনযণ  যা য়ফ।  

২। লরলখি, কভৌলখ  এফাং ব্যফালয  যীক্ষায কক্ষয়ত্র ক ান টিএ/লডএ প্রোন  যা য়ফ না। 

৩। এ জন প্রাথী লনয়োগ লফজ্ঞলিয়ি উলিলখি ক ফরভাত্র ০১ (এ )টি য়েয লফযীয়ি েযখাস্ত  যয়ি াযয়ফন এফাং এ ই য়েয জন্য এ ালধ  

েযখাস্ত ফা এ ালধ  ক্রলভয় য জন্য েযখাস্ত  যা য়র  র েযখাস্ত ফালির ফয়র গণ্য য়ফ। 

৪। প্রাথীয ফয় বনতয়াগ বফজ্ঞবিতে উবিবিে আতফদন জভাদাতনয শল োবযতি ংবিষ্ট তদয বফযীতে ফবণ িে ফয়তয অবধক তফনা। ফয়তয 

শেতে শকান এবপতেববট গ্রণতমাগ্য তফনা।   

৫। লজলএ-কি পরাপর প্রাি প্রাথীয়েয লক্ষাগি কমাগ্যিায কক্ষয়ত্র লফবাগ/কেণী লনধ পাযয়ণয কক্ষয়ত্র এিলিলয়ে লক্ষা ভন্ত্রণারে  র্তপ  জাযীকৃি  

লযত্র অনযণ  যা য়ফ। লনয়োয়গয কক্ষয়ত্র লক্ষাগি কমাগ্যিায ক ান ম পায়ে ৩ে লফবাগ/কেণী/ফা ভম পায়েয লজলএ গ্রণয়মাগ্য য়ফ না। 

এছাড়া, appeared প্রাথীগণ আয়ফেয়নয জন্য কমাগ্য লফয়ফলচি য়ফ না। 

৬। লফজ্ঞলিয়ি উলিলখি িপানমােী অলবজ্ঞিা থা য়ি য়ফ। ক ান য়েয লফযীয়ি লফজ্ঞলিয়ি উলিলখি লক্ষাগি লডগ্রী প্রালিয পূয়ফ পয  চাকুযীয 

অলবজ্ঞিা ঐ য়েয জন্য াংলিষ্ট অলবজ্ঞিা লয়য়ফ লফয়ফলচি য়ফনা।   

৭। স্দাি   স্দািয় াত্তয ম পায়েয লক্ষাগি কমাগ্যিা াফলর  ফা ইউলজল অনয়ভালেি লক্ষা প্রলিষ্ঠান য়ি ম্পন্ন  যয়ি য়ফ। লফয়েল  য়রজ/ 

লফশ্বলফদ্যারে য়ি অলজপি লডগ্রীয কক্ষয়ত্র লক্ষা ভন্ত্রণারে/ লফশ্বলফদ্যারে ভঞ্জুযী  লভন য়ি ভতুল্য নে োলখর  যয়ি য়ফ।  

৮।  য ালয/আধা-য ালয, স্বােত্বালি াংস্থাে চাকুযীযি প্রাথীয়েয ক  অফশ্যই মথামথ  র্তপয়ক্ষয অনভলিক্রয়ভ আয়ফেন  যয়ি য়ফ এফাং  

কভৌলখ  যীক্ষায ভে িা প্রে পন  যয়ি য়ফ। 

৯। অম্পূণ প/ ভুর িথ্য ম্বলরি েযখাস্ত  লনধ পালযি োবযি ও ভয়েয য়য প্রাি আয়ফেনত্র ফালির ফয়র গণ্য য়ফ। 

১০। লনয়োয়গয লফলয়ে ক ান প্র ায সুালয ফা িেলফয প্রাথীয অয়মাগ্যিা লয়য়ফ গণ্য য়ফ। 

১১। লরলখি  কভৌলখ  যীক্ষায কনাটি প্রাথীয  কভাফাইয়র SMS এয ভাধ্যয়ভ জানায়না য়ফ। এ ছাড়াও, দ্মা অয়ের ক াম্পানী লরলভয়েয়ডয  

য়েফ াইয়েয ভাধ্যয়ভ জানা  মায়ফ। 

১২। এই লনয়োগ লফজ্ঞলি ম্পল পি কম ক ান াংয়াধন, াংয়মাজন (মলে থায় ) এফাং যীক্ষা াংক্রান্ত মাফিীে িথ্য www.pocl.gov.bd 

এ াো মায়ফ।  

১৩। বনতয়াগ বফজ্ঞবিতে উবিবিে শমাগ্যোয াতথ অাভঞ্জস্যপূণ ি েথ্য বদতয় পূযণকৃে আতফদন বনতয়াতগয শম শকান ম িাতয় ফাবের তফ এফং এ 

বফলতয় শকান আবি গ্রণতমাগ্য তফনা। ক ান প্রাথী লনয়োগ রায়বয য িাঁয প্রেত্ত ক ান িথ্য লভথ্যা প্রভালণি য়র লনয়োগ ফালির িার 

লফরুয়দ্ধ আইনানগ ব্যফস্থা গ্রণ  যা য়ফ। 

১৪। প্রাথীগণয়  কভৌলখ  যীক্ষাে অাংগ্রয়ণয ভে  র মূর েলররালে/াটি পলপয় ে এয মূর ল, কমভন- লক্ষাগি কমাগ্যিা, অলবজ্ঞিা নে, 

জািীে লযচেত্র (এনআইলড) / মুক্তয়মাদ্ধায ন্তায়নয কক্ষয়ত্র াংলিষ্ট মুলক্তয়মাদ্ধায নেত্র, নাগলয য়ত্বয প্রভাণ লয়য়ফ ইউলনেন 

লযলে/কৌযবা/লটি  য় পায়যন  র্তপ  প্রেত্ত নে প্রে পন  যয়ি য়ফ  এফাং অন-রাইয়ন পূযণকৃি application form এয  ল 

 প্রথভ কেণীয কগয়জয়েড  ভ প িপা  র্তপ  িযালেিপূফ প  উয়যালিলখি েলররালেয এ  কে পয়ো ল  োলখর  যয়ি য়ফ। আয়ফেন াযী 

মুলক্তয়মাদ্ধা/ীে মুলক্তয়মাদ্ধায পুত্র ফা   ন্যা য়র, লিলন  কম মুলক্তয়মাদ্ধা/লে মুলক্তয়মাদ্ধায পুত্র ফা   ন্যা এ ভয়ভ প াংলিষ্ট ইউলনেন লযলে 

কচোযম্যান/লটি  য় পায়যয়নয োড প  াউলন্সরয/ কৌযবায কভেয/ কৌযবায  াউলন্সরয  র্তপ  প্রেত্ত নয়েয িযালেি পয়ো ল 

ক াম্পালন  র্তপয়ক্ষয লন ে উস্থান  যয়ি য়ফ।  

১৫। লনয়োগ লফজ্ঞলিয ক্রলভ  নাং ১১ এয প্রাথীগণয়  লরলখি যীক্ষাে উত্তীণ প োয য রাইে ড্রাইলবাং এয লপল্ড কেয়ে উত্তীণ প য়ি য়ফ। 

ক ফরভাত্র লপল্ড কেয়ে উত্তীণ প প্রাথীগয়ণয কভৌলখ  যীক্ষা গ্রণ  যা য়ফ।  

১৬।  প্রাথীগণয়  চূড়ান্ত লনয়োগ রায়বয পূয়ফ প স্বাস্থয যীক্ষাে উত্তীণ প য়ি য়ফ। 

১৭। ক াম্পালনয়ি ফেিভাতন চুলক্তলবলত্ত  বততফ কভ িযে  ভ প িপায়েয কক্ষয়ত্র  ফে ললথরয়মাগ্য। 

১৮।  লনয়োগ াযী  র্তপক্ষ ক ান  াযণ ে পায়না ব্যলিয়যয়  কময় ান ভয়ে প্রয়োনজয়ফায়ধ এ লনয়োগ  াম পক্রভ/প্রলক্রো আাংল  ফা ম্পূণ প 

লযফিপন, ফালির এফাং প্রাথীয়েয  াউয়  লনয়োগ প্রোন  যা ফা না  যায কক্ষয়ত্র চূড়ান্ত লদ্ধান্ত গ্রয়ণয অলধ ায াংযক্ষণ  য়য। 

১৯। Online – এ  আয়ফেন ত্র পূযণ াংক্রান্ত িপাফরী :  
 

 ) যীক্ষাে অাংগ্রয়ণ ইচ্ছু  প্রাথীগণয়  http://pocl.teletalk.com.bd- এ আয়ফেনত্র পূযণ  যয়ি য়ফ। আয়ফেয়নয ভেীভা 

লননরূ :  

I) Online এ আয়ফেনত্র পূযণ  যীক্ষায লপ জভাোন শুরুয িালযখ  ভয়      :  ১৩/০১/২০২০ বরিঃ   কার ১০:০০ ঘটিকা।  

II) Online এ আয়ফেনত্র পূযণ  যীক্ষায লপ জভাোয়নয কল িালযখ  ভয়  : ০২/০২/২০২০ বরিঃ    বফকার ০৫:০০ ঘটিকা। 

উক্ত ভে-ীভায ভয়ধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আয়ফেন ত্র জভাোয়নয ভে কথয়  যফিী  ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভয়ধ্য 

SMS এ যীক্ষায লপ জভা লেয়ি াযয়ফন।  

খ) Online আয়ফেনয়ত্র প্রাথী িাঁয স্বাক্ষয (দেঘ পয ৩০০ x প্রস্থ  ৮০) Pixel এফাং যলঙ্গন ছলফ (দেঘ পয ৩০০ x প্রস্থ  ৩০০) Pixel  েযান 

 য়য লনধ পালযি স্থায়ন Upload   যয়ফন।  
 

গ) Online আয়ফেনয়ত্র পূযণকৃি িথ্যই কময়তু যফিী  র  াম পক্রয়ভ ব্যফহৃি য়ফ, কয়তু Online আয়ফেনত্র Submit  যায 

পূয়ফ পই পূযণকৃি  র িয়থ্যয ঠি িা ম্পয় প প্রাথী লনয়জ িবাগ লনলিি য়ফন।  
 

ঘ) প্রাথীয Online-এ পূযণকৃি আয়ফেনয়ত্রয এ টি লপ্রন্ট  ল যীক্ষা াংক্রান্ত কম ক ান প্রয়োজয়নয াে  লয়য়ফ াংযক্ষণ  যয়ফন এফাং 

কভৌলখ  যীক্ষায ভে ০১ (এ )  ল জভা লেয়ফন।   
 

  

http://www.pocl.gov.bd/
http://pocl.teletalk.com.bd-/


 

 

 

 

২০। SMS কপ্রযয়ণয লনেভাফলর  যীক্ষায লপ প্রোন 
 

 ) Online-এ আয়ফেত্র (Application form)  মথামথবায়ফ পূযণ  য়য লনয়ে পনা ভয়িা ছলফ এফাং স্বাক্ষয Upload   য়য 

আয়ফেনত্র Submit ম্পন্ন  যা য়র  লম্পউোয়য ছলফ  Application Preview  কেখা মায়ফ। লনভু পরবায়ফ আয়ফেনত্র 

Submit  যা ম্পন্ন প্রাথী এ টি User ID, ছলফ এফাং স্বাক্ষযযুক্ত এ টি Applicant’s  copy ায়ফন। উক্ত 

Applicant’s  copy লপ্রন্ট অথফা Download   য়য াংযক্ষণ  যয়ফন।  

     Applicant’s  copy কি এ টি User ID নম্বয কেো থা য়ফ এফাং উক্ত User ID নম্বয ব্যফায  য়য প্রাথী লনয়নাক্ত দ্ধলিয়ি 

কম ক ান Teletalk Prepaid Mobile  নম্বয়যয ভাধ্যয়ভ ০২ (দুই) টি SMS  য়য যীক্ষায লপ ফাফে ১ কথয়  ৫ নাং ক্রলভয় য 

জন্য ৩০০/- (বেনে) ো া এফাং ৬ কথয়  ১১ নাং ক্রলভয় য জন্য ২৫০/- (আড়াইে) ো া অনলধ  ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভয়ধ্য জভা 

লেয়ফন। লফয়লবায়ফ উয়িখ্য, Online  এ আয়ফেনয়ত্রয  র অাং পূযণ  য়য Submit  যা য়র যীক্ষায লপ জভা না কেো ম পন্ত 

Online আয়ফেনত্র ক ান অফস্থায়িই  গৃীি য়ফনা।  
 

             ১ভ SMS: POCL<space>User ID লরয়খ Send  যয়ি য়ফ 16222 নম্বয়য। 

             ২ে SMS: POCL<space>Yes <space>PIN লরয়খ Send  যয়ি য়ফ 16222 নম্বয়য। 
 

খ) প্রয়ফত্র প্রালিয লফলেটি http://pocl.teletalk.com.bd অথফা ললএর এয  www.pocl.gov.bd এয য়েফ াইয়ে  

এফাং প্রাথীয কভাফাইর কপায়ন SMS এয ভাধ্যয়ভ (শুধু কমাগ্য প্রাথীয়েযয় ) মথাভয়ে জানায়না য়ফ। Online আয়ফেনয়ত্র প্রাথী  র্তপ  

প্রেত্ত কভাফাইর কপায়ন যীক্ষা াংক্রান্ত মাফিীে কমাগায়মাগ ম্পন্ন   যা য়ফ লফধাে উক্ত নম্বযটি াফ পক্ষলণ  চর যাখা, SMS  ড়া এফাং প্রাি 

লনয়ে পনা িাৎক্ষলণবায়ফ অনযণ  যা ফাঞ্ছনীে। 

গ) SMS এ কপ্রলযি User ID এফাং password  ব্যফায  য়য যফিীয়ি কযার নম্বয, য়েয নাভ, ছলফ, যীক্ষায িালযখ, ভে  

কবনযয নাভ ইিযালে িথ্য ম্বলরি প্রয়ফত্র Download পূফ প  লপ্রন্ট (ম্ভফ য়র যলঙ্গন)  য়য লনয়ফন। প্রাথী এ প্রয়ফত্রটি লরলখি যীক্ষাে 

অাংগ্রয়ণয ভয়ে এফাং উত্তীণ প য়র ব্যফালয   কভৌলখ  যীক্ষায ভয়ে অফশ্যই প্রে পন  যয়ফন।  
 

ঘ) শুধু Teletalk Prepaid Mobile কপান কথয়  প্রাথীগণ লনন ফলণ পি SMS দ্ধলি অনযণ  য়য লনজ লনজ User ID, 

Serial এফাং PIN  পুনরুদ্ধায  যয়ি াযয়ফন।  

I) User ID জানা থা য়র POCL<space>Help <space>User<space>User ID & Send to  16222. 

Example: POCL Help User ABCDEF & Send to 16222 

II) PIN নম্বয জানা থা য়র POCL<space>Help <space>User<space>PIN No & Send to  16222. 

Example: POCL Help PIN 12345678 & Send to 16222 

ঙ) অনরাইয়ন আয়ফেন  যয়ি ক ান ভস্যা য়র কেলরে  নম্বয কথয়  ১২১ নম্বয়য  র  রুন অথফা লন েস্থ কেলরে   ােভায ক োয়য 

কমাগায়মাগ  রুন।  

 

http://pocl.teletalk.com.bd/
http://www.english-bangla.com/bntobn/index/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F
http://www.english-bangla.com/bntobn/index/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F
http://www.english-bangla.com/bntobn/index/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A7%9F

