রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা
টিনিনি ভিি (৫ম তলা)
১, কাওরাি িাজার, ঢাকা।

তারিখঃ

িং-২৬.০২.০০০০.০০৬.১১.৫৪১.২০-১৭৩

২৫ ফাল্গুন, ১৪২৬
০৯ মার্ চ ২০২০

নিরয়াগ নিজ্ঞনপ্ত
রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররার নিম্নিনণ িত পদিমূরে নিরয়ারগর নিনমত্ত প্ররয়াজিীয় য াগ্যতা ও অনভজ্ঞতা িম্পন্ন িাংলারদরের প্রকৃত িাগনরক ও স্থায়ী িানিন্দারদর নিক
েরত দরখাস্ত আেিাি করা ারছেঃ
ক্রঃনং
1.
2.
3.
4.
5.
6.

পদের নাম ও জাঃ ব ঃ
বেল/২০১৫ অনুযায়ী বেড
সহকারী পশরর্ালক
টা:২২০০০-৫৩০৬০/(গ্রেড-৯)
গদ ষণা কমচকতচা
টা:২২০০০-৫৩০৬০/(গ্রেড-৯)
শ ক্রয় কমচকতচা
টা:১৬০০০-৩৮৬৪০/(গ্রেড-১০)
শন চাহী সহকারী
টা: ১২৫০০-৩০২৩০/(গ্রেড-১১)
তেন্তকারী
টা: ১২৫০০-৩০২৩০/(গ্রেড-১১)
কশিউটার অপাদরটর
টা: ১১০০০-২৬৫৯০/(গ্রেড-১৩)

সহকারী
টা: ১০২০০-২৪৬৮০/(গ্রেড-১৪)
8. ইউশডএ কাম-কযাশিয়ার
টা: ১০২০০-২৪৬৮০/(গ্রেড-১৪)
9. সাঁট মুদ্রাক্ষশরক কামকশিউটার অপাদরটর
টা: ১০২০০-২৪৬৮০/(গ্রেড-১৪)
10. ড্রাফটসম্যান
টা: ৯৭০০-২৩৪৯০/(গ্রেড-১৫)
11. শনম্নমান সহকারী কাম
কশিউটার মুদ্রাক্ষশরক
টা: ৯৩০০-২২৪৯০/(গ্রেড-১৬)
7.

12. অশফস সহায়ক
(এমএলএসএস)
টা: ৮২৫০-২০০১০
(গ্রেড-২০)
13. অশফস সহায়ক কাম
শনরাপত্তা প্রহরী
(এমএলএসএস-কাম-গাড চ)
টা: ৮২৫০-২০০১০
(গ্রেড-২০)

পদের সংখ্যা

য়স

শিক্ষাগত বযাগ্যতা ও অশিজ্ঞতা

০২টি

২২-৩০ ৎসর

০২টি

২২-৩০ ৎসর

মাদকচটিং/অর্থ চনীশত/সমাজশ জ্ঞান/পশরসংখ্যান/ব্য স্থাপনা/ব্য সা
প্রিাসন/বলাক প্রিাসদন 2য় বেশণ/সমমাদনর শসশজশপএসহ
মাস্টাস চ শডেী।
মাদকচটিং/অর্থ চনীশত/সমাজশ জ্ঞান/পশরসংখ্যান/ব্য স্থাপনা/ব্য সা
প্রিাসদন 2য় বেশণ/সমমাদনর শসশজশপএসহ মাস্টাস চ শডেী।

০১টি

২২-৩০ ৎসর

০১টি

২0-৩০ ৎসর

০৪টি

২২-৩০ ৎসর

অর্থ চনীশত/পশরসংখ্যান/ াশণজয/ অংক/সমাজ শ জ্ঞানসহ স্নাতক
শডেী।

০১টি

২২-৩০ ৎসর

১। শ জ্ঞান শ িাদগ স্নাতক (সম্মান) া সমমাদনর শডেরী।
২। ইংদরজী ও াংলা কশিউটার মুদ্রাক্ষর-এ প্রশত শমশনদট গশত
যর্থাক্রদম ৩০/২৫ িব্দসহ সংশিি শ ষদয় Standard
Aptitutde Test এ উত্তীণ চ হইদত হদ ।
স্নাতক শডেী।

০১টি

২২-৩০ ৎসর

০১টি

২২-৩০ ৎসর

০২টি

18-৩০ ৎসর

০১টি

18-৩০ ৎসর

১১টি

18-৩০ ৎসর

০৫টি

18-৩০ ৎসর

০৫টি

18-৩০ ৎসর

বয সকল বজলার প্রার্থীগণ
আদ েন করদত পারদ ন

সকল বজলা

১। স্নাতক পাস।
২। ইংদরজী এ ং অন্য বয বকান শ দেিী িাষায় পারেিী ব্যশিদক
অোশিকার বেওয়া হইদ ।
অর্থ চনীশত/পশরসংখ্যান/ াশণজয/ সমাজ শ জ্ঞান/রাষ্ট্র শ জ্ঞানসহ
স্নাতক শডেী।

াশণদজয স্নাতক শডেী।
১। অন্যযন শিতীয় বেশণ া সমমাদনর শসশজশপএসহ স্নাতক া
সমমাদনর শডেী।
২। ইংদরজী ও াংলা সাঁটশলশপ ও কশিউটার মুদ্রাক্ষর-এ প্রশত
শমশনদট গশত যর্থাক্রদম ৭০/৪৫ এ ং ৩০/২৫ িব্দ।
চ
ড্রাফটসম্যানশসদপ শডদলামা সাটিশফদকটসহ
এস.এস.শস পাি।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরশসংশে,
ফশরেপুর, মাোরীপুর,
টাংগাইল, ময়মনশসংহ,
জামালপুর, র্ট্টোম,
কক্স াজার, ব্রাহ্মণ াশিয়া,
পা না, শসরাজগঞ্জ, নওঁগা,
গাই ান্ধা, লালমশনরহাট,
পঞ্চগি, শিনাইেহ, কুশিয়া,
শসদলট, বমৌলশি াজার,
সুনামগঞ্জ, হশ গঞ্জ। তদ
এশতম ও প্রশত ন্ধীদের বক্ষদে
সকল বজলা প্রদযাজয।

১। বকান স্বীকৃত ব াড চ হদত অনুযন শিতীয় শ িাগ/সমমাদনর
চ
শসশজশপএসহ উচ্চ মাধ্যাশমক সাটিশফদকট/সমমাদনর
পরীক্ষায়
উত্তীণ চ।
২। ইংদরজী ও াংলা কশিউটার মুদ্রাক্ষর-এ প্রশত শমশনদট গশত
যর্থাক্রদম ২০/২০ িব্দ।
চ
মাধ্যশমক স্কুল সাটিশফদকট/সমমাদনর
পশরক্ষায় উত্তীণ চ।

চ
মাধ্যশমক স্কুল সাটিশফদকট/সমমাদনর
পশরক্ষায় উত্তীণ চ।

ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ,
ময়মনশসংহ, র্ট্টোম, র্াঁেপুর,
পা না, শসরাজগঞ্জ, নওঁগা,
গুিা, শেনাজপুর, গাই ান্ধা,
খুলনা, শসদলট, সুনামগঞ্জ।
তদ এশতম ও প্রশত ন্ধীদের
বক্ষদে সকল বজলা প্রদযাজয।

নিম্নিনণ িত েতিািলী আরিদি ফরম পূরণ এিং পরীক্ষায় অংেগ্রেরণর যক্ষরে অিশ্যই অনুিরণ কররত েরিেঃ
১. ৩১যে মার্ ি ২০২০ তানররখ আরিদিকারীর িয়ি িরি িাচ্চ ৩০ িৎির। তরি মুনির াদ্ধা/েেীদ মুনির াদ্ধারদর পুে/কন্যারদর িরি িাচ্চ িয়িিীমা ৩২ িছর। িয়ি প্রমারণ
এিএিনি িা িমমারির িিদ নিরির্িা করা েরি। এ যক্ষরে এনভরেনভ গ্রেণর াগ্য িয়।
২. নিরয়াগ পরীক্ষা িংক্রান্ত য যকারিা নিষরয় নিরয়াগকারী কর্তিপরক্ষর নিদ্ধান্ত চূড়ান্ত িরল গণ্য েরি। কর্তিপক্ষ পরদর িংখ্যা হ্রাি/বৃনদ্ধ/িানতল িা পরীক্ষার তানরখ ও
িময় পনরিতিি করার অনিকার িংরক্ষণ করর। কর্তিপক্ষ যকাি কারণ দেিারিা ব্যনতরররক এই নিরয়াগ নিজ্ঞনপ্তর আংনেক িা িম্পূণ ি িানতল িা নিরয়াগ প্রনক্রয়ার
য রকারিা প িারয় নিরয়াগ কা িক্রম স্থনগত িা িানতরলর ক্ষমতা িংরক্ষণ করর।
৩. এ নিরয়ারগ িরকাররর প্রর্নলত নিনি-নিিাি ও যকা া িীনত অনুিরণ করা েরি এিং পরিতীরত িংনিষ্ট নিনি-নিিারি যকাি িংরোিি েরল তা অনুিরণ করা েরি।
৪. এ নিরয়াগ িম্পূণ ি অস্থায়ী নভনত্তরত প্রদাি করা েরি। য যকাি িররণর তদনির িা সুপানরে প্রার্থীর অর াগ্যতা প্রমাণ কররি।
৫. এ নিরয়াগ নিজ্ঞনপ্ত প্রকারের কাররণ কর্তিপক্ষ আরিদিকারীর পরীক্ষা গ্রেণ কররত নকংিা প্রার্থীত পরদ নিরয়াগ প্রদাি কররত িাধ্য র্থাকরি িা। পরীক্ষায় অংেগ্রেরণর
জন্য যকাি প্রকার টিএ/নেএ প্রদাি করা েরিিা।
৬. প্রার্থীর য াগ্যতা ার্াই:
(ক) প্রার্থী কর্তিক প্রদত্ত যকারিা তথ্য িা দানখলকৃত কাগজপে জাল, নমথ্যা িা ভুয়া প্রমানণত েরল নকংিা পরীক্ষায় িকল িা অিদুপায় অিলম্বি কররল িংনিষ্ট প্রার্থীর
প্রানর্থ িতা িানতল করা েরি এিং তাঁর নিরুরদ্ধ র্থা র্থ আইিানুগ ব্যিস্থা গ্রেণ করা েরি। যমৌনখক পরীক্ষার িময় নিম্নিনণ িত (ক্রনমক িং-১-৬) প িন্ত কাগজপরের
মূলকনপ প্রদেিিপূি িক প্রনতটির ০১টি করর িতুানয়ত ফর াকনপ দানখল কররত েরিেঃ
(১) প্রার্থীর িকল নেক্ষাগত য াগ্যতার িিদপে (প্রর াজু যক্ষরে অনভজ্ঞতা িিদপেিে)।
(২) প্রার্থীর জাতীয় পনরর্য়পরের িতুানয়ত অনুনলনপ।

(৩) প্রার্থী য ইউনিয়ি/ওয়াে ি/যপৌরিভা/নিটি করপিাররেি-এর িানিন্দা যি ইউনিয়ি পনরষররদর যর্য়ারম্যাি/যপৌরিভার যময়র/কাউনিলার কর্তিক তাঁর অনুকূরল প্রদত্ত
িাগনরকরের িিদপে।
(৪) মনেলা যকা া ব্যতীত অন্যান্য যকা া দানির িমর্থ িরি প্রার্থীরক র্থা র্থ কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রদত্ত িিদ/প্রমাণপরের িতুানয়ত ছায়ানলনপ।
(৫) মুনির াদ্ধা যকা ার যক্ষরে ার্াইরয়র উরেরশ্য নপতা/মাতা/দাদা/দানদ/িািা/িানি’র অনুকূরল মুনির াদ্ধা নিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তিক প্রদত্ত মুনির াদ্ধা িিরদর
ফর াকনপ, মুনির াদ্ধার জন্মতানরখ প্রমাণরকর ফর াকনপ, মুনিিাতিা পনেকার ও যগরজর র িনিষ্ট অংরের ফর াকনপ।
(৬) প্রর্থম যেনণর যগরজর ে কমিকতিা কর্তিক প্রদত্ত র্ানরনেক িিদপে।
৭.

অনলাইনন আনেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত ননয়মােলী ও শর্তােলী:

ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহনণ ইচ্ছুক ব্যনি http://epb.teletalk.com.bd এই ওনয়েসাইনে আনেদনপত্র পূরণ করনর্ পারনেন।
Online ফরম এর সকল অংশ (ছনে এেং স্বাক্ষর)সহ যথাযথভানে পূরণ করনর্ হনে। অসম্পূণ ত আরিদিপত্র সরাসনর োনর্ল করা হনে;
আনেদননর সময়সীমা ননম্নরূপ:
i.Online-এ আনেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার নফ জমাদান শুরুর র্ানরখ ও সময়ঃ ১৬/০৩/২০২০ নরঃ, সকাল- ১০:০০ ো।
ii.Online-এ আনেদনপত্র জমাদাননর শশষ র্ানরখ ও সময়: ৩১/০৩/২০২০নরঃ, নিকাল - ০৫:০০ ো।
উি সময়সীমার মনে User ID প্রাপ্ত প্রাথীগণ Online-এ আনেদনপত্র Submit-এর সময় শথনক পরের্ী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মনে এসএমএস এর
মােনম পরীক্ষার নফ জমা নদনর্ পারনেন।
খ. Online আনেদনপনত্র প্রাথী র্াঁর স্বাক্ষর (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রনিন ছনে (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) স্ক্যান কনর ননর্ তানরর্ স্থানন
Upload করনেন।
গ. Online আনেদনপনত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই শযনহতু পরের্ী সকল কায তক্রনম ব্যেহৃর্ হনে, শসনহতু Online-এ আনেদনপত্র Submit করার পূনে তই
পূরণকৃর্ সকল র্নথ্যর সঠিকর্া সম্পনকত প্রাথী নননজ শর্ভাগ নননির্ হনেন।
ঘ. প্রাথী Online-এ পূরণকৃর্ আনেদনপনত্রর একটি রনিন নপ্রণ্টকনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শয শকান প্রনয়াজননর সহায়ক নহনসনে সংরক্ষণ করনেন।
ঙ. SMS শপ্ররনণর ননয়মােলী ও পরীক্ষার নফ প্রদান: Online-এ আনেদনপত্র (Application Form) যথাযথভানে পূরণ কনর নননদ তশনা মনর্ ছনে
এেং স্বাক্ষর upload কনর আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হনল কনম্পউোনর ছনেসহ Application Preview শদখা যানে। ননর্ভতলভানে
আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রাথী একটি User ID, ছনে এেং স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s copy পানেন। উি Applicant’s copy
প্রাথী download পূে তক রনিন নপ্রন্ট কনর সংরক্ষণ করনেন। Applicant’s কনপনর্ একটি User ID নম্বর শদয়া থাকনে এেং User ID নম্বর
ব্যেহার কনর প্রাথী নননম্নাি পদ্ধনর্নর্ শয শকান Teletalk pre-paid mobile নম্বনরর মােনম ০২ (দুই) টি SMS কনর ১নং শথনক ১১নং ক্রনমনকর
জন্য পরীক্ষার নফ োেদ প্রনর্টি পনদর জন্য আনেদন প্রনর্ ১০০/-(একশর্) োকা ও Teletalk এর সানভতস চাজত োেদ ১২/-( িার) োকাসহ শমাে
১১২/-(একেত িার) োকা এেং ১২ ও ১৩ িং ক্রনমরকর জন্য পরীক্ষার নফ িািদ প্রনতটি পরদর জন্য আরিদি প্রনত ৫০/-(পঞ্চাে) াকা ও Teletalk
এর িানভিি র্াজি িািদ ৬/-(ছয়)
াকািে যমা
৫৬/-(ছাপান্ন)
াকা আনেদনপত্র Submit এর অননর্ক
৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মনে জমা নদনেন। এখানন নেনশষভানে উনেখ্য শয, ‘‘Online-এ আনেদনপনত্রর সকল অংশ পূরণ কনর Submit করা হনলও
পরীক্ষার নফ জমা না শদয়া পয তন্ত Online আনেদনপত্র শকান অেস্থানর্ই গৃহীর্ হনে না’’।
প্রথম SMS:EPB<space>User ID নলনখ Send করনর্ হনে 16222 নম্বনর।
Example: EPB ABCDEF
Reply: Applicant’s Name, Tk- 112/56 (application fee) will be charged as application fee. Your PIN is
12345678. To pay fee Type EPB<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.
নির্ীয় SMS:EPB<space>Yes<space>PIN নলনখ Send করনর্ হনে ১৬২২২ নম্বনর।
Example: EPB YES 12345678
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for EPB Application for post
xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).
চ. প্রনেশপত্র প্রানপ্তর নেষয়টি http://epb.teletalk.com.bd ওনয়েসাইনে এেং প্রাথীর শমাোইল শফানন SMS-এর মােনম (শুধুমাত্র শযাগ্য
প্রাথীনদরনক) যথাসমনয় জানাননা হনে। Online আনেদনপনত্র প্রাথীর প্রদত্ত শমাোইল শফানন পরীক্ষা সংক্রান্ত যাের্ীয় শযাগানযাগ সম্পন্ন করা হনে নের্ায়
উি নম্বরটি সাে তক্ষনণক সচল রাখা, SMS পড়া এেং প্রাপ্ত নননদ তশনা র্াৎক্ষনণকভানে অনুসরণ করা োঞ্ছনীয়।
ছ. SMS-এ শপ্রনরর্ User ID এেং Password ব্যেহার কনর পরের্ীনর্ শরাল নম্বর, পনদর নাম, ছনে, পরীক্ষার র্ানরখ, সময় ও স্থাননর/নকনের নাম
ইর্যানদ র্থ্য সংেনলর্ প্রনেশপত্র প্রাথী Download পূে তক রনিন Print কনর নননেন। প্রাথীর প্রনেশপত্রটি নলনখর্ পরীক্ষায় অংশগ্রহনণর সমনয় এেং
উত্তীণ ত হনল শমৌনখক পরীক্ষার সমনয় অেশ্যই প্রদশতন করনর্ হনে।
জ. শুধুমাত্র শেনলেক নপ্র-নপইড শমাোইল শফান শথনক প্রাথীগণ ননম্নেনণ তর্ SMS পদ্ধনর্ অনুসরণ কনর ননজ ননজ User ID এেং Password পুনরুদ্ধার
করনর্ পারনেন।
ঝ. i. User ID জানা থাকনল EPB<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.
Example: EPB Help User ABCDEF & send to 16222
ii. PIN Number জানা থাকনল:EPB<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.
Example: EPB Help PIN 12345678 & send to 16222.
ঞ. Online-এ আরিদি কররত যকারিা িমস্যা েরল য নল ক িাম্বার যর্থরক ১২১ িাম্বারর কল করুি অর্থিা 01500121121 (from any
Operator) vas.query@teletalk.com.bd এিং dd-ict@epb.gov.bd ইশমইল এ শযাগানযাগ করা যানে; (Mail এর subject এ
Organization Name “EPB”, Post Name: ***** , Applicant’s User ID ও Contact Number অিশ্যই
উরেখ করনর্ হনে।)
. আনেদনপনত্র শকান র্থ্য শগাপন করা হনল ো শকান নমথ্যা র্থ্য প্রদান করা হনল প্রাথীর প্রাথীর্া োনর্ল (নযনকান সমনয়) করা হনে এেং এ কারনণ
প্রাথীর নেরুনদ্ধ আইনানুগ ব্যেস্থা গ্রহণ করা হনে।
স্বাক্ষনরক

সনচে
রপ্তানন উন্নয়ন ব্যযনরা
ও
সদস্য সনচে
নননয়াগ/ননে তাচনন ও পনদান্ননর্ কনমটি

