
          evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ikb  

     (R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM)             

weGmwm feb, më‡Mvjv ‡ivW, PÆMÖvg| 

 

bs- 28.03.0000.010.04.018.17/                                                                            ZvwiLt 18/11/2018 
 

wb‡qvM weÁwß 

 

evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ik‡b wb¤§ewY©Z ¯’vqx k~b¨c‡` mivmwi wb‡qv‡Mi Rb¨ c‡`i cv‡k¦© ewY©Z wkÿvMZ 

†hvM¨Zv I AwfÁZv m¤cbœ evsjv‡`‡ki ¯’vqx bvMwiK‡`i wbKU n‡Z `iLv¯ Í Avnevb Kiv hv‡”Q t 

 
 

µwgK 

bs 

c‡`i bvg I †eZbµg c‡`i 

msL¨v 

18/12/2018ch©šÍ 

cÖv_x©i eqmmxgv 

wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv 

1.  Dc-e¨e¯’vcK (wnmve) 

Deputy Manager(Accounts) 

RvZxq †eZbµg:35,500-67,010/-  

2(&̀ yB)wU AbyaŸ© 35 ermi mswkøó †ÿ‡Î 3 erm‡ii AwfÁZvmn 

B›UviwgwW‡qU wmG/3q cvU© 

AvBwmGgG wWMÖx A_ev 10 erm‡ii 

AwfÁZvmn evwYR¨ wel‡q ¯œvZK 

wWMÖx|  

2.  Dc-e¨e¯’vcK (A_©) 

Deputy Manager(Finance) 

RvZxq †eZbµg: 35,500-67,010/-  

1(&GK)wU AbyaŸ© 35 ermi mswkøó †ÿ‡Î 8 erm‡ii AwfÁZvmn 

2q †kÖYx‡Z evwYR¨ wel‡q 

¯œvZ‡KvËi/GgweG wWMÖx A_ev10 

erm‡ii AwfÁZvmn Kgc‡ÿ 2q 

†kÖYxi œ̄vZK wWMÖx| 

3.  mnKvix e¨e¯’vcK(evwYR¨ I Acv‡ikb) 

Assistant Manager (Commercial & 

Operations) 

RvZxq †eZbµg:22,000-53,060/-  

3(wZb)wU AbyaŸ© 30 ermi 

(ïaygvÎ gyw³‡hv×vi 

mšÍvb Ges kvixwiK 

cÖwZeÜx‡`i †ÿ‡Î 

AbyaŸ© 32 ermi) 

mswkøó †ÿ‡Î 3 erm‡ii AwfÁZvmn 

2q †kªYxi mœvZK wWwMÖ|cÖ‡KŠkjx 

(imvqb/hš¿/Zwor/wmwfj) wWMÖxavix 

cÖv_x©iv AMÖvwaKvi cv‡e|  

4.  mnKvix e¨e¯’vcK (GgAvBGm) 

Assistant Manager(MIS) 

RvZxq †eZbµg:22,000-53,060/-  

1(GK)wU  

H 

mswkøó †ÿ‡Î 3 erm‡ii AwfÁZvmn 

2q †kªYxi mœvZK wWwMÖ|  

5.  mnKvix e¨e¯’vcK (wbixÿv) 

Assistant Manager (Audit) 

RvZxq †eZbµg:22,000-53,060/-  

1(GK)wU  

H 

mswkøó †ÿ‡Î 3 erm‡ii AwfÁZvmn 

evwYR¨ wel‡q 2q †kªYxi mœvZK 

wWwMÖ| 

6.  mvuUwjwcKvi/wcG 

(Stenographer/PA) 

RvZxq †eZbµg:11,000- 26,590/- 

5(cuvP) 

wU 

 

H 

D”P gva¨wgK ¯‹zj mvwU©wd‡KU evsjv 

mvuUwjwc I UvBwcs‡q h_vµ‡g cÖwZ 

wgwb‡U 50 I 25wU kã MwZ m¤úbœ 

Bs‡iRx mvuUwjwc I UvBwcs‡q cÖwZ 

wgwb‡U h_vµ‡g 80 I 30 wU kã 

MwZm¤úbœ| 

7.  Gj wW G Kvg-Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK 

(LDA Cum-Computer Typist) 

RvZxq †eZbµg:9,300-22,490/-  

9(bq) wU  

H 

D”P gva¨wgK ¯‹zj mvwU©wd‡KU cvkmn 

Bs‡iwR I evsjv UvBwcs‡q cÖwZ 

wgwb‡U h_vµ‡g 30 I 20 kã MwZ 

m¤úbœ n‡Z n‡e| 

8.  ‡Uwj‡dvb Acv‡iUi 

(Telephone Operator) 
RvZxq †eZbµg:9,300-22,490/- 

 

1(GK) wU  

H 

wc G we GK&ª cwiPvjbvq AwfÁZv I 

gva¨wgK ¯‹zj mvwU©wd‡KU cvk|  

9.  Mvox PvjK (Driver) 

RvZxq †eZbµg:9,300-22,490/-  

3(wZb)wU  

H 

8g †kÖYx cvkmn •ea jvB‡mÝ avix 

Ges 3 erm‡ii ev¯Íe AwfÁZv|  

 



10.  ‡WmcvP ivBWvi 

(Dispatch Rider) 
RvZxq †eZbµg:8800-21310/-  

1(GK) wU  

H 

8g †kªYx cvkmn Ges †gvUi mvB‡Kj 

Pvjv‡bvi •ea jvB‡mÝmn †gvUi 

mvB‡Kj Pvjv‡bvi 3 erm‡ii 

AwfÁZv|  

11.  evm †njcvi (Bus Helper) 

RvZxq †eZbµg:8,250-20,010/- 

1(GK) wU  

H 

8g †kªYx cvk| AwfÁZv m¤úbœ 

cÖv_©x‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

12.  Awdm mnvqK (Office Attendant) 

RvZxq †eZbµg:8,250-20,010/-  

7(mvZ)wU  

H 

8g †kªYx cvk| AwfÁZv m¤úbœ 

cÖv_©x‡`i AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

13.  wbivcËv cÖnix  

(Security Guard) 
RvZxq †eZbµg:8,250-20,010/- 

2(`yB) wU  

H 

8g †kªYx cvk| AwfÁZv m¤úbœ cÖv_©x 

Ges †mbvevwnbxi m`m¨‡`i 

AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

14.  cwi”QbœZv Kgx© (Sweeper) 

RvZxq †eZbµg:8,250-20,010/-  

2(`yB) wU  

H 

8g †kªYx cvk ev †ckv`vi myBcvi 

m¤úª`v‡qi ‡Kvb m`m¨|  

 
 

/ 

kZ©vejx t 

1) wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î miKv‡ii we`¨gvb wewa-weavb Ges cieZx©‡Z G mswkøó wewa-weav‡b †Kvb ms‡kvab n‡j Zv 

AbymiY Kiv n‡e| 

2) miKvwi/Avav-miKvwi/¯̂vqËkvwmZ ms¯’vq PvKzwiiZ cÖv_x©‡`i‡K Aek¨B h_vh_ KZ©„c‡ÿi AbygwZµ‡g Av‡e`b 

Ki‡Z n‡e Ges †gŠwLK cixÿvi mgq Zv cÖ`k©b Ki‡Z n‡e|  

3) GwZg Ges kvixwiK cªwZeÜx †KvUvi †ÿ‡Î mKj †Rjvi cÖv_x© Av‡e`b Ki‡Z cvi‡e|  

4) we‡kl †ÿ‡Î cÖv_x©‡`i (GwZgLvbv wbevmx, cÖwZeÜx, gyw³‡hv×vi mšÍvb/mšÍv‡bi mšÍvb, ÿz`ª b„-‡Mvôx I Avbmvi 

I wfwWwc) †gŠwLK cixÿvi mgq ¯^-c‡ÿ mswkøó g~jmb`cÎ cÖ`k©b Ki‡Z n‡e Ges mZ¨vwqZ 01 Kwc Rgv 

cÖ`vb Ki‡Z n‡e|  

5) ‡gŠwLK cixÿvi mgq mKj mb`c‡Îi g~jKwc cÖ`k©b Ki‡Z n‡e Ges c~iYK…Z application form mn mKj 

KvMRc‡Îi mZ¨vwqZ GK‡mU d‡UvKwc `vwLj Ki‡Z n‡e| GQvov ‡Rjvi ¯’vqx evwm›`vi cÖgvY wn‡m‡e BDwbqb 

cwil`/‡cŠimfv/wmwU K‡c©v‡ikb KZ©„K cÖ`Ë mb` Ges Av‡e`bKvix gyw³‡hv×v/kwn` gyw³‡hv×vi cyÎ-Kb¨v, 

cyÎ-Kb¨vi cyÎ-Kb¨v n‡j Av‡e`bKvix †h gyw³‡hv×v/kwn` gyw³‡hv×vi cyÎ-Kb¨v, cyÎ-Kb¨vi cyÎ-Kb¨v G g‡g© 

mswkøó BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb/wmwU K‡c©v‡ik‡bi IqvW© KvDwÝji/‡cŠimfvi †gqi/‡cŠimfvi KvDwÝji 

KZ©„K cÖ`Ë mb‡`i mZ¨vwqZ d‡UvKwc `vwLj Ki‡Z n‡e| D‡jøL¨ Av‡e`bc‡Îi mv‡_ †Kvb mb‡`i Kwc mshy³ 

Kivi cÖ‡qvRb †bB|  

6) wjwLZ, e¨envwiK I †gŠwLK cixÿvi †ÿ‡Î †Kvb wUG/wWG cÖ`vb Kiv n‡e bv|  

7) GB wb‡qvM weÁwß m¤ú©wKZ †h †Kvb ms‡kvab, ms‡hvRb (hw` _v‡K) Ges cixÿv msµvšÍ hveZxq Z_¨ 

www.bpc.gov.bdG cvIqv hv‡e|  

8) ‡Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡K wb‡qvMKvix KZ©„cÿ G wb‡qvM Kvh©µ‡gi AvswkK/m¤ú~Y© cwieZ©b/evwZj I c‡`i 

msL¨v n«vm/e„w×i ÿgZv msiÿY K‡i Ges G†ÿ‡Î wb‡qvMKvix KZ©„c‡ÿi wm×všÍB P~ovšÍ e‡j MY¨ n‡e|  

9) wkÿvMZ †hvM¨Zvi †ÿ‡Î mgZyj¨ wRwcG cÖvß cÖv_x©MY Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb|  

10) wb‡qv‡Mi wel‡q †Kvb cÖKvi mycvwik ev Z`wei cÖv_x©i A‡hvM¨Zv wn‡m‡e MY¨ n‡e|  

11) wjwLZ I †gŠwLK cixÿvi †bvwUk cÖv_x©i †gvevB‡j SMS Gi gva¨‡g I BPC Gi I‡qe mvBU-Gi gva¨‡g 

Rvbv‡bv n‡e|  

http://www.bpc.gov.bd/


12) ‡Rjv †KvUvi Kvi‡Y weÁwßi 06, 07, 08 I 09 bs µwg‡K DwjøwLZ c‡`i Rb¨ biwms`x, ivRevox, 

wK‡kviMÄ, †bÎ‡Kvbv, PÆMÖvg, ev›`ievb, KK&ªevRvi, Pvu`cyi, Kzwgjøv, LvMovQwo, †dbx, jÿxcyi, †bvqvLvjx, 

iv½vgvwU, ivRkvnx, RqcyinvU, cvebv, wmivRMÄ, bv‡Uvi, e¸ov, iscyi, w`bvRcyi, MvBevÜv, KywoMÖvg, Lyjbv, 

h‡kvi, gv¸iv, mvZÿxiv,  †fvjv, SvjKvwV I wc‡ivRcyi †Rjv Ges 10, 11, 12, 13, I 14bs µwg‡K DwjøwLZ 

c‡`i Rb¨ MvRxcyi, gvwbKMÄ, biwms`x, †MvcvjMÄ, gv`vixcyi, PÆMÖvg, ev›`ievb, KK&ªevRvi, eªv¤§bevwoqv, 

Pvu`cyi, LvMovQwo, †dbx, jÿxcyi, †bvqvLvjx, iv½vgvwU, cvebv, wmivRMÄ, bv‡Uvi, KzwoMÖvg, jvjgwbinvU, 

†g‡nicyi, ewikvj, †fvjv, SvjKvwV, I ei¸bv †Rjvi cÖv_©x‡`i `iLv Í̄ Kivi cÖ‡qvRb †bB|    

13) ‡Kvb cÖv_x© wb‡qvM jv‡fi ci Zvui cÖ`Ë †Kvb Z_¨ wg_¨v cÖgvwYZ n‡j wb‡qvM evwZjmn Zvui weiæ‡× AvBbvbyM 

e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e|  

14) Online- G Av‡e`bcÎ c~iY msµvšÍ kZ©vejxt 

ক) পরীক্ষায় অংলগ্রণে ইচ্ছুক প্রার্থীগেণক http://bpc.teletalk.com.bd- এ আণেদনপত্র পূরে করণে 

ণে। আণেদণনর ময়ীমা ননম্নরুপ : 

I) Online-আণেদনপত্র পূরে ও পরীক্ষার  নি জমাদাণনর শুরুর োনরখ : ২০/১১/২০১৮ 

II) Online আণেদনপত্র পূরে ও পরীক্ষার  নি জমাদাণনর শল োনরখ : ১৮/১২/২০১৮ 

উক্ত মণয়র মণে User ID- প্রাপ্ত প্রার্থীগে Online -এ আণেদনপত্র জমাদাণনর ময় শর্থণক পরেেী 

৭২(োাত্তর) ঘন্টার মণে এএমএ-এ পরীক্ষার নি জমা নদণে পারণেন।  

 

খ) Online আণেদনপণত্র প্রার্থী োঁর স্বাক্ষর (দদঘয্ ৩০০ x প্রস্থ ৮০ )Pixel ও রনিন ছনে (দদঘয্ ৩০০ x প্রস্থ 

৩০০) Pixel স্ক্যান কণর ননর্া্নরে স্থাণন Upload করণেন।  

 

গ) Online আণেদণনপণত্র পূরেকৃে েথ্যই শযণতু পরেেী ক কাযক্্রশম ব্যেহৃে ণে , শণতু Online 

আণেদনপত্র Submit করার পূণেই্ পূরেকৃে ক েণথ্যর ঠিকো র্ম্্ণক প্রার্থী ননণজ লেভাগ নননিে ণেন। 

পূরেকৃে ক েণথ্যর ঠিকো র্ম্্ণক প্রার্থী ননণজ  লেভাগ নননিে ণেন।  

 

ঘ) প্রার্থীর Online-এ পূরেকৃে আণেদনপণত্রর একটি নপ্রন্টকনপ পরীক্ষা ংক্রান্ত শয শকান প্রণয়াজণনর ায়ক 

নণণে ংরক্ষে করণেন এেং শমৌনখক পরীক্ষার ময় ০১ কনপ জমা নদণেন।  
 

১৫) SMS শপ্ররণের  ননয়মােী ও পরীক্ষায় নি প্রদান:  

ক) Online-এ আণেদনপত্র (Application form) যর্থাযর্থভাণে পূরে কণর ননণদল্না মণো ছনে এেং 

স্বাক্ষর Upload কণর আণেদনপত্র Submit করা র্ম্ন্ন ণ কনর্ম্উটাণর ছনে Application 

preview শদখা যাণে । ননর্ভ্ভাণে আণেদনপত্র Submit করা র্ম্ন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছনে এেং 

স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s copy পাণেন। উক্ত Applicant’s copy নপ্রন্ট অর্থো download 

কণর ংরক্ষে করণেন। Applicant’s copy শে একটি User ID শে নম্বর শদয়া র্থাকণে এেং User ID 

নম্বর ব্যোর কণর প্রার্থী ননণম্নাক্ত পদ্ধনেণে শযণকান Teletalk prepaid mobile  নম্বণরর মােণম ০২ 

(দুই) টি SMS কণর পরীক্ষার নি োেদ  ১ শর্থণক ৫নং ক্রনমণকর জন্য ২৫০ /-(দুইলে পঞ্চাল ), ৬ শর্থণক ৯নং 

ক্রনমণকর জন্য ১০০/-(একলে) এেং ১০ শর্থণক ১৪নং ক্রনমণকর জন্য ৫০/-(পঞ্চাল) টাকা অননর্ক ৭২ (োাত্তর) ঘন্টার 

মণে জমা নদণেন।  নেণলভাণে উণেখ্য , ÒOnline এ আণেদনপণত্রর ক অংল পূরে কণর Submit করা 

ণও পরীক্ষার নি জমা না শদয়া পযন্্ত Online আণেদনপত্র শকান অেস্থাণেই গৃীে ণে না।” 

 

১ম SMS: BPC<space> User ID নণখ Send করণে ণে 16222 নম্বণর ।  

২য় SMS: BPC <space> Yes<space>PIN  নণখ  Send করণে ণে 16222 নম্বণর ।  

 

খ) প্রণেলপত্র প্রানপ্তর নেয়টি http://bpc.teletalk.com.bd অর্থো নেনপন’র www.bpc.gov.bd 

ওণয়ে াইণট এেং প্রার্থীর শমাোই শিাণন SMS এর মােণম (শুধু শযাগ্য প্রার্থীণদরণক ) যর্থামণয় জানাণনা ণে । 

Online আণেদনপত্র প্রার্থীর প্রদত্ত শমাোই শিাণন পরীক্ষা ংক্রান্ত যােেীয় শযাগাণযাগ র্ম্ন্ন করা ণে নের্ায় উক্ত 

নম্বরটি ােক্্ষনেক চ  রাখা, SMS পড়া এেং প্রাপ্ত ননণদল্না োৎক্ষনেকভাণে অনুরে করা োঞ্চনীয়।  

 

http://www.bpc.gov.bd/


গ) SMS এ শপ্রনরে User ID এেং password ব্যোর কণর পরেেীণে শরা নম্বর , পণদর নাম , ছনে, 

পরীক্ষার োনরখ, ময় ও শভনুযর নাম ইেযানদ েথ্য ম্বনে প্রণেলপত্র download পূেক্ নপ্রন্ট (ম্ভে ণ রনিন) 

কণর ননণেন। প্রার্থী এই প্রণেলপত্রটি ননখে পরীক্ষায় অংলগ্রণের মণয় এেং উত্তীে ্ণ ব্যোনরক ও শমৌনখক 

পরীক্ষার মণয় অেশ্যই প্রদলন্ করণেন।  

 

ঘ) শুধু Teletalk prepaid mobile শিান শর্থণক প্রার্থীগে ননম্নেনেে্ SMS পদ্ধনে অনুরে কণর ননজ 

ননজ User ID, Serial এেং PIN পুনরুদ্ধার করণে পারণেন।  
 

I) User ID জানা র্থাকণ BPC<space>Help<space>User<space> User ID & Send  

to 16222. 

 

                         Example: BPC Help User ABCDEF& Send to 16222. 

 

II) PIN  Numberজানা র্থাকণ BPC<space>Help<space>User<space> PIN No & 

Send to16222. 

 

Example: BPC Help PIN 12345678 & Send to16222. 

 

ঙ) অনাইণন আণেদন করণে শকান মস্যা ণ শটনটক নম্বর শর্থণক ১২১ নম্বণর ক করুন অর্থো ননকটস্থ শটনটক 

কাস্টমার শকয়ার এ শযাগাণযাগ করুন।  

 

 

 

                         mwPe 

                   evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ikb 

                         PÆMÖvg 

                 ‡dvb : 031-716413 

 

 

 

 


