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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি মন্ত্রণালয় 
বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান) 

ষবশনন্দী, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ। 

www.birtan.gov.bd 
 

স্মারক নাং-১২.০৯.০০০০.০০১.১১.০০১.২২-৮১৭                                           তালরখঃ 
০৬ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 

  ২০ মাৈ চ ২০২৩ লিিাব্দ 

লনদ াগ লবজ্ঞলি 

বাাংলাদেশ ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ ইনলিটিউট (বারটান)-এর প্রধান কার্ চাল  ও ০৭ (সাত)টি আঞ্চললক কার্ চালদ  

লনম্নবলণ চত শূণ্য পেসমূহ অস্থা ীভাদব যর্াগ্য প্রার্থীদের মধ্য হদত পূরণ করার লনলমত্ত বাাংলাদেদশর প্রকৃত নাগলরকদের লনকট যর্থদক 

অনলাইন-এ (https://alljobs.teletalk.com.bd/birtan বা http://birtan.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদে) 

আদবেনপত্র আহবান করা হদে। অনলাইন (Online) ব্যতীত যকান আদবেন গ্রহণ করা হদব না। 

ক্র.নাং পদের নাম পদের 

সাংখ্যা 

যবতন যেল ও যগ্রড সদব চাচ্চ 

ব সসীমা 

লশক্ষাগত যর্াগ্যতা মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. মুখ্য ববজ্ঞাষনক কম মকতমা ০২ ৫০০০০-৭১২০০/- 

গ্রেড-০৪ 

৪৯ (ক) পুলি বা গাহ চস্থয অর্থ চনীলত বা খাদ্য ও পুলি পলরকল্পনা লবষদ  

স্নাতদকাত্তর লডগ্রীসহ- 

     (অ) মািার অফ লফলসলফ (এমলফল) বা মািার অফ প্রদফশনাল 

িালডজ (এমলপএস) লডলগ্র এবাং সরকালর বা আধা সরকালর বা   

স্বা ত্বশালসত প্রলতষ্ঠাদন ফললত পুলি গদবষণা ও প্রলশক্ষণ কাদজ ১৭ 

(সদতর) বৎসদরর বাস্তব অলভজ্ঞতা; অর্থবা 

     (আ) সাংলিি লবষদ  লপএইৈলড লডলগ্র এবাং সরকালর বা আধা 

সরকালর বা স্বা ত্বশালসত প্রলতষ্ঠাদন ফললত পুলি লবষদ  উন্ন ন অর্থবা 

গদবষণা প্রকল্প প্রণ ন, বাস্তবা ন ও ব্যবস্থাপনা লবষদ  ১৫ (পদনর) 

বৎসদরর বাস্তব অলভজ্ঞতা; এবাং 

(খ) ষবজ্ঞান ষবিয়ক জান মাদল ফষলত পুষি ষবিদয় গদবিণার উপর ৮ 

(আে)টি গদবিণা প্রকাশনা থাষকদত হইদব। 

 

২. গ্রপ্রাোমার ০১ ৩৫০০০-৬৭০১০/- 

গ্রেড-০৬ 

৩৫ সরকাষর প্রষতষ্ঠাদন কষিউোর পাদস মাদনল ষনদয়াগ ষবষিমালা, ২০১৯ 

অনুর্া ী- 

(ক) যকাদনা স্বীকৃত লবশ্বলবদ্যাল  হইদত কলিউটার সাদ ন্স/ কলিউটার 

সাদ ন্স এন্ড ইলিলন ালরাং/ইদলকলিকযাল এন্ড ইদলকিলনক্স 

ইলিলন ালরাং/ইনফরদমশন এন্ড কলমউলনদকশন যটকদনাললজ সাংলিি 

লবষদ  অনুযন লিতী  যেলণ বা সমমাদনর লসলজলপএ-সহ ৪ (ৈার) বৎসর 

যম ালে স্নাতক বা সমমাদনর লডলগ্র; 

(খ) যকাদনা সরকালর/স্বা ত্তশালসত/আধাস্বা ত্তশালসত/সাংলবলধবদ্ধ 

প্রলতষ্ঠাদন লসলন র কলিউটার অপাদরটর/সহকারী যপ্রাগ্রামার/সহকারী 

রক্ষণাদবক্ষণ প্রদকৌশলী লহসাদব অন্যযন ০৪ (ৈার) বৎসদরর ৈাকুরী; এবাং 

(গ) বারটান কর্তচক লনধ চালরত লনদ াগ পদ্ধলত অনুসরণপূব চক গৃহীত 

পরীক্ষা  উত্তীণ চ। 

 

৩. চবজ্ঞালনক কম চকতচা ১৩ ২২০০০-৫৩০৬০/- 

গ্রেড-০৯ 

৩০ (ক) পুলি বা খাদ্য ও পুলি পলরকল্পনা বা গাহ চস্থয অর্থ চনীলত বা ফুড 

যটকদনালজী বা প্রাণ রসা ন বা কৃলষ বা উলিে লবজ্ঞান বা মৎস্য বা 

পশুপালন বা পলরসাংখ্যান লবষদ  লিতী  যেলণ বা সমমাদনর লসলজলপএ-

যত স্নাতদকাত্তর লডগ্রীসহ মািার অফ লফলসলফ (এমলফল) বা মািার 

অফ প্রদফশনাল িালডজ (এমলপএস) লডলগ্র; এবাং 

(খ) ষশক্ষা জীবদন ১টিদত প্রথম ষবভাগ বা গ্রেষণ থাষকদত হইদব; তদব 

গ্রকান পরীক্ষায় তৃতীয় ষবভাগ বা গ্রেষণ েহণদ াগ্য হইদব না। 

 

৪. প্রষশক্ষক ০২ ২২০০০-৫৩০৬০ 

যগ্রড-০৯ 

৩০ (ক) পুলি বা গাহ চস্থয অর্থ চনীলত বা কৃলষ অর্থ চনীলত বা কৃলষ বা মৎস্য বা 

পশুপালন বা ফুড যটকদনাললজ বা প্রাণ রসা ন লবষদ  ৪ (ৈার) বৎসর 

যম ালে লিতী  যেলণ বা সমমাদনর লসলজলপএ-যত স্নাতক (সম্মান) লডগ্রী; 

অর্থবা 

(খ) ৩ (লতন) বৎসর যম ালে লিতী  যেলণ বা সমমাদনর লসলজলপএ-যত 

স্নাতক (সম্মান) লডগ্রীসহ লিতী  যেলণ বা সমমাদনর লসলজলপএ-যত 

স্নাতদকাত্তর লডগ্রী; এবাং 

(গ) ষশক্ষা জীবদন ১টিদত প্রথম ষবভাগ বা গ্রেষণ থাষকদত হইদব; তদব 

গ্রকান পরীক্ষায় তৃতীয় ষবভাগ বা গ্রেষণ েহণদ াগ্য হইদব না। 

 

কৃলষই সমৃলদ্ধ 

https://alljobs.teletalk.com.bd/birtan
http://birtan.teletalk.com.bd/
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চলমান পাতা-২ 

ক্র.নাং পদের নাম পদের 

সাংখ্যা 

যবতন যেল সদব চাচ্চ 

ব সসীমা 

লশক্ষাগত যর্াগ্যতা মন্তব্য 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫. সহকারী পষরচালক ০২ ২২০০০-৫৩০৬০ 

যগ্রড-০৯ 

৩০ (ক) বাষণদজে বা ষহসাব ষবজ্ঞাদন ষিতীয় গ্রেষণ বা সমমাদনর 

লসলজলপএ-যত স্নাতদকাত্তর লডগ্রী; অর্থবা ব্যবসা  প্রশাসন লবষদ  

স্নাতদকাত্তর লডলগ্র;  

(খ) সাংলিি কাদজ অলবজ্ঞতাসিন্ন প্রার্থীদক অগ্রালধকার প্রোন করা 

হইদব; এবাং 

(গ) লশক্ষা জীবদন ১টিদত প্রর্থম লবভাগ বা যেলণ র্থালকদত হইদব; তদব 

যকান পরীক্ষা র্ততী  লবভাগ বা যেলণ গ্রহণদর্াগ্য হইদব না। 

 

৬. সহকারী প্রদকৌশলী  (লসলভল) ০১ ২২০০০-৫৩০৬০ 

যগ্রড-০৯ 

৩০ পুর গ্রকৌশল ষবিদয় ষিতীয় গ্রেষণ বা সমমাদনর ষসষজষপএ-গ্রত স্নাতক 

(সম্মান) ষডষে। 

 

৭. সহকারী গ্রপ্রাোমার ০১ ২২০০০-৫৩০৬০ 

যগ্রড-০৯ 

৩০ সরকাষর প্রষতষ্ঠাদন কষিউোর পাদস মাদনল ষনদয়াগ ষবষিমালা, ২০১৯ 

অনুর্া ী- 

(ক) যকাদনা স্বীকৃত লবশ্বলবদ্যাল  হইদত কলিউটার সাদ ন্স/ 

কলিউটার সাদ ন্স এন্ড ইলিলন ালরাং/ইদলকলিকযাল এন্ড ইদলকিলনক্স 

ইলিলন ালরাং/ইনফরদমশন এন্ড কলমউলনদকশন যটকদনাললজ সাংলিি 

লবষদ  অনুযন লিতী  যেলণ বা সমমাদনর লসলজলপএসহ স্নাতক 

(সম্মান) বা সমমাদনর লডলগ্র; এবাং 

(খ) বারটান কর্তচক লনধ চালরত লনদ াগ পদ্ধলত অনুসরণপূব চক গৃহীত 

পরীক্ষা  উত্তীণ চ। 

 

৮. সহকারী ববজ্ঞাষনক কম মকতমা ০৭ ১৬০০০-৩৮৬৪০ 

যগ্রড-১০ 

৩০ ষবজ্ঞাদন ষিতীয় গ্রেষণ বা সমমাদনর ষজষপএ-গ্রত স্নাতক (সম্মান) 

ষডষেসহ কৃষি বা মৎস্য বা পশুপালন ষবিদয় ষডদলামা। 

 

৯. সহকারী প্রষশক্ষক ০১ ১৬০০০-৩৮৬৪০ 

যগ্রড-১০ 

৩০ ষবজ্ঞাদন স্নাতক (সম্মান) ষডষেসহ কৃষি ষবিদয় ষডদলামা।  

১০. লাইদেরী ান ০১ ১৬০০০-৩৮৬৪০ 

যগ্রড-১০ 

৩০ েন্থাগার ষবজ্ঞাদন ষিতীয় গ্রেষণ বা সমমাদনর ষসষজষপএ-গ্রত স্নাতদকাত্তর 

লডগ্রী। 

 

 

আদবেন ফরম পূরণ এবাং পরীক্ষায় অাংশেহদণর গ্রক্ষদে ষনম্নবষণ মত শতমাবষল অবশ্যই অনুসরণ করদত হদব: 

০১। ২৩ মাৈ চ ২০২৩ তালরদখ সাধারণ প্রার্থী, ক্ষুদ্র নৃ-যগাষ্ঠী এবাং বীর মুলিদর্াদ্ধা/ শলহে মুলিদর্াদ্ধাদের পুত্র-কন্যাদের পুত্র-কন্যার যক্ষদত্র 

ব সসীমা ১৮-৩০ বছর। তদব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদ র ২২ যসদেম্বর, ২০২২ তালরদখর ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১৪৯ নম্বর স্মারদক 

আদবেনকারীর ব স ২৫-০৩-২০২০ তালরদখ সদব চাচ্চ ব সসীমার মদধ্য র্থাকদল উি প্রার্থীগণ আদবেন করার যর্াগ্য হদবন। বীর মুলিদর্াদ্ধা/ 

শলহে মুলিদর্াদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবাং শারীলরক প্রলতবন্ধীদের যক্ষদত্র ব সসীমা ১৮-৩২ বছর। ব স প্রমাদণর যক্ষদত্র যকান এলফদডলভট 

গ্রহণদর্াগ্য হদবনা। 

০২। এই লনদ াগ লবজ্ঞলিদত বলণ চত ছদকর ০২ ও ০৭ নাং ক্রলমদকর শূন্য পে পূরদণ “সরকালর প্রলতষ্ঠাদনর কলিউটার পাদস চাদনল লনদ াগ 

লবলধমালা, ২০১৯ এবাং অন্যান্য শূন্য পে পূরদণ বারটান প্রলবধানমালা-২০১৬  অনুসরণ করা হদব। এতিযতীত লনদ াগ সাংক্রান্ত লবদ্যমান 

সরকালর র্াবতী  লবলধ-লবধান/ আদেশ/ লন মাবলী এবাং পরবতীদত এ সাংক্রান্ত লবলধদত যকাদনা সাংদশাধন হদল তা অনুসরণ করা হদব।

  

০৩।  আদবেনকারীদক তার সব মদশি অষজমত ষশক্ষাগত গ্র াগ্যতার ষবিয়টি আদবেদন উদেখ করদত হদব। 

০৪।  সরকাষর, আিা-সরকাষর ও স্বায়ত্তশাষসত প্রষতষ্ঠাদন কম মরত প্রাথীদের অবশ্যই  থা থ কতৃমপদক্ষর অনুমষতক্রদম আদবেন করদত হদব। 

চাকুষররত প্রাথীদের সকল শতম পূরণ সাদপদক্ষ আদবেন ফরম পূরদণর সময় Departmental Candidate এর ঘদর টিক ষচহ্ন ষেদত 

হদব। অন্যদের গ্রক্ষদে এই শতম প্রদ াজে নয়। তদব সকল চাকুষররত প্রাথীদক গ্রমৌষখক পরীক্ষার সময় ষনদয়াগকারী কতৃমপক্ষ কতৃমক প্রেত্ত 

অনাপষত্ত পদের মূল কষপ জমা ষেদত হদব। এদক্ষদে গ্রকাদনা অষেম কষপ েহণ করা হদব না। 

০৫। ষনদয়াদগর জন্য প্রাথী ষনব মাচদনর গ্রক্ষদে ষনদয়াগ ষবষিমালা অনুসাদর ষলষখত, ব্যবহাষরক (প্রদ াজে গ্রক্ষদে) ও গ্রমৌষখক পরীক্ষা অনুষষ্ঠত হদব। 

গ্রকবল ষলষখত পরীক্ষায় উত্তীণ ম প্রাথীগণ ব্যবহাষরক (প্রদ াজে গ্রক্ষদে)/ গ্রমৌষখক পরীক্ষায় অাংশেহদণর জন্য ষবদবষচত হদবন।  

০৬। চাকষরর জন্য আদবেন আগামী ২৩/০৩/২০২৩ তাষরখ সকাল ১০.০০ ো হদত ২৩/০৪/২০২৩ তাষরখ ষবকাল ০৪.০০ ো প মন্ত অনলাইদন 

োষখল করা  াদব। সরাসষর/ ডাকদ াদগ গ্রকান আদবেনপে েহণ করা হদব না।  

০৭। ষলষখত/ ব্যবহাষরক পরীক্ষায় উত্তীণ ম প্রাথীদের গ্রমৌষখক পরীক্ষার সময় সকল সনদের মূলকষপ প্রেশ মনপূব মক অষতষরক্ত ০১ (এক) গ্রসে 

সতোষয়ত ফদোকষপ োষখল করদত হদব। োষখল/ উপস্থাপনদ াগ্য কাগজ পদের তাষলকা ষনম্নরূপ: 

 ক)  অনলাইদন পূরণকৃত আদবেনপে;(অোডষমে কাড ম ও অোষলদকন্ট কষপ রষিন ষপ্রন্ট) 

 খ)  ০২ (দুই) কষপ পাসদপাে ম সাইদজর সতোষয়ত ছষব; 

 গ)  সকল ষশক্ষাগত গ্র াগ্যতার সনে; 

 ঘ)  সরকাষর, আিা-সরকাষর ও স্বায়ত্তশাষসত প্রষতষ্ঠাদন কম মরত প্রাথীদের গ্রক্ষদে  থা থ কতৃমপক্ষ কতৃমক প্রেত্ত অনাপষত্তপে; 
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 ঙ)  গ্রজলার স্থায়ী বাষসন্দার প্রমাণপে ষহদসদব ইউষনয়ন পষরিদের গ্রচয়ারম্যান/ গ্রপৌরসভার গ্রময়র/ ষসটি কদপ মাদরশদনর ওয়াড ম কাউষিলর 

কতৃমক প্রেত্ত নাগষরকত্ব সনে; 

 চ)  জাতীয় পষরচয়পে/ জন্মষনবন্ধন সনে; 

 ছ)  প্রথম গ্রেষণর গ্রগদজদেড কম মকতমা কতৃমক নামযুক্ত ষসল িারা প্রেত্ত চাষরষেক সনেপে; 

 জ)  মুষক্তদ াদ্ধা গ্রকাোয় আদবেনকারী (বীর মুষক্তদ াদ্ধা/ শষহে বীর মুষক্তদ াদ্ধার সন্তান) প্রাথীদের গ্রক্ষদে মুষক্তযুদ্ধ ষবিয়ক মন্ত্রণালয় কতৃমক 

প্রেত্ত সনে, বাাংলাদেশ গ্রগদজে এবাং লাল মুষক্তবাতমার সতোষয়ত ফদোকষপ; 

 ঝ)  আদবেনকারী বীর মুষক্তদ াদ্ধা/ শষহে বীর মুষক্তদ াদ্ধার সন্তান হদল আদবেদনর সাদথ সিকম উদেখপূব মক ইউষনয়ন পষরিদের 

গ্রচয়ারম্যান/ গ্রপৌরসভার গ্রময়র/ ষসটি কদপ মাদরশদনর ওয়াড ম কাউষিলর কতৃমক প্রেত্ত প্রতেয়নপে; 

 ঞ)  মষহলা গ্রকাো ব্যতীত অন্যান্য গ্রকাো োবীর সমথ মদন প্রাথীদক  থা থ কতৃমপক্ষ কতৃমক প্রেত্ত সনে/ প্রমাণপে। 

০৮। ষবজ্ঞাপদন উষেষখত পে/ পেসমূদহর চূড়ান্ত সুপাষরশ প্রণয়দনর গ্রক্ষদে সরকাদরর সব মদশি গ্রকাো নীষত অনুসরণ করা হদব। 

০৯। ষনদয়াদগর গ্রক্ষদে সরকাদরর ষবদ্যমান সকল ষবষি ষবিান এবাং পরবতীদত এতদ্সাংক্রান্ত ষবষি ষবিান গ্রকানরূপ সাংদশািন হদল তা অনুসরণ 

করা হদব। 

১০।  ষে গ্রকাদনা প্রাথী বাাংলাদেদশর নাগষরক না হন ষকাংবা বাাংলাদেদশর নাগষরক নন এমন গ্রকাদনা ব্যষক্তদক ষবদয় কদরন বা করার জন্য 

প্রষতশ্রুষতবদ্ধ হন ষকাংবা গ্রকান গ্রফৌজোষর আোলত কতৃমক বনষতক স্খলনজষনত অষভদ াদগ েষিত হন তদব ষতষন আদবেন করার জন্য গ্র াগ্য 

ষবদবষচত হদবন না। 

১১। প্রাথী কতৃমক প্রেত্ত গ্রকাদনা তথ্য বা োষখলকৃত কাগজপে জাল, ষমথ্যা, ভুল বা ভূয়া প্রমাষণত হদল ষকাংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় 

অবলম্বন করদল েরখাস্ত/ ষনদয়াগ বাষতল বদল ষবদবষচত হদব এবাং সাংষিি ব্যষক্তর ষবরুদদ্ধ  থা থ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা হদব। 

১২। গ্র  গ্রকান তেষবর প্রাথীর অদ াগ্যতা বদল ষবদবষচত হদব। গ্রকান প্রাথী তথ্য গ্রগাপন কদর চাকষর েহণ করদল ষনদয়াগপে বাষতলসহ তার 

ষবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা হদব। 

১৩। এ ষনদয়াগ ষবজ্ঞষি পষেকা ছাড়াও বারোদনর ওদয়বসাইদে (www.birtan.gov.bd) এবাং www.birtan.teletalk.com.bd এই 

ওদয়বসাইদে পাওয়া  াদব। ষলষখত/ ব্যবহাষরক/ গ্রমৌষখক পরীক্ষার সময়সূষচ এবাং ফলাফল বারোদনর ওদয়বসাইদে 

(www.birtan.gov.bd) প্রকাশ করা হদব এবাং ষলষখত পরীক্ষার সময়সূষচ প্রাথীর আদবেদন উষেষখত গ্রমাবাইল নম্বদর এসএমএস এর 

মাধ্যদমও জানাদনা হদব। 

১৪। পরীক্ষায় অাংশেহদণর জন্য গ্রকাদনা প্রকার ভাতা (টিএ/ ষডএ) প্রোন করা হদব না। 

১৫। আদবেনপে েহণ বা বাষতল করার গ্রক্ষদে কতৃমপদক্ষর ষসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

১৬।  ষনদয়াগকারী কতৃমপক্ষ ষবজ্ঞষিদত উষেষখত পদের সাংখ্যা হ্রাস/ বৃষদ্ধ, ষবজ্ঞষিদত গ্রকাদনা শতম বা অনুদেে সাংদশািন/ পষরবতমন/ পষরমাজমন বা  

ষবজ্ঞষি বাষতল করার অষিকার সাংরক্ষণ কদরন; 

১৭।   অনলাইদন আদবেনপে পূরণ সাংক্রান্ত ষনয়মাবলী/ শতমাবলী: 

 (ক) পরীক্ষায় অাংশেহদণ ইচ্ছুক ব্যষক্ত http://birtan.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদে আদবেনপে পূরণ করদত পারদবন। 

আদবেদনর সময়সীমা ষনম্নরূপ:  

  (i) Online-এ আদবেনপে পূরণ ও আদবেন ষফ জমাোন শুরুর তাষরখ ও সময় ২৩/০৩/২০২৩ সকাল ১০.০০ ঘটিকা। 

  (ii) Online- এ আদবেনপে জমাোদনর গ্রশি তাষরখ ও সময় ২৩/০৪/২০২৩ ষবকাল ৫.০০ ঘটিকা। উক্ত সময়সীমার মদধ্য User 
ID প্রাি প্রাথীগণ Online- এ আদবেনপে Submit এর সময় গ্রথদক পরবতী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মদধ্য এসএমএস এর মাধ্যদম 

পরীক্ষার ষফ জমা ষেদত পারদবন।  

 (খ) Online আদবেনপদে প্রাথী তার স্বাক্ষর (বেঘ মে ৩০০ × প্রস্থ ৮০ pixel) ও রষঙন ছষব (বেঘ মে ৩০০ × প্রস্থ ৩০০ pixel) 
স্ক্োন কদর ষনি মাষরত স্থাদন Upload করদবন। ছষবর সাইজ, সদব মাচ্চ 100 KB ও স্বাক্ষদরর সাইজ সদব মাচ্চ 60 KB হদত হদব।  

 (গ) Online আদবেনপদে পূরণকৃত তথ্যই গ্র দহতু পরবতী সকল কা মক্রদম ব্যবহৃত হদব গ্রসদহতু Online-এ আদবেনপে Submit 
করার পূদব মই পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকম প্রাথী ষনদজ শতভাগ ষনষিত হদবন। 

 (ঘ) প্রাথী Online- এ পূরণকৃত আদবেনপদের একটি ষপ্রন্ট কষপ পরীক্ষা সাংক্রান্ত গ্র দকাদনা প্রদয়াজদন সহায়ক ষহদসদব সাংরক্ষণ করদবন 

এবাং গ্রমৌষখক পরীক্ষার সময় এক কষপ জমা ষেদবন।  

 (ঙ) SMS গ্রপ্ররদণর ষনয়মাবষল  ও পরীক্ষার ষফ প্রোন: Online এ আদবেনপে (Application Form)  থা থভাদব পূরণ কদর 

ষনদে মশনামদত ছষব এবাং স্বাক্ষর Upload কদর আদবেনপে Submit করা সিন্ন হদল কষিউোদর ছষবসহ Application 
Preview গ্রেখা  াদব। ষনভু মলভাদব আদবেনপে Submit করা সিন্ন প্রাথী একটি User ID, ছষব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একটি 

Applicant’s Copy পাদবন। উক্ত Applicant’s Copy প্রাথী Download পূব মক রষঙন ষপ্রন্ট কদর সাংরক্ষণ করদবন। 

Applicant’s Copy-গ্রত একটি User ID নম্বর গ্রেয়া থাকদব এবাং User ID নম্বর ব্যবহার কদর প্রাথী ষনদম্নাক্ত পদ্ধষতদত 

গ্র দকান Teletalk Pre-paid Mobile নম্বদরর মাধ্যদম ০২ (দুই)টি SMS কদর পরীক্ষার ষফ বাবে ষনদয়াগ ষবজ্ঞষিদত বষণ মত ছদক 

১-৭ ক্রষমক নম্বদরর জন্য পরীক্ষার ষফ বাবে ৬০০/- (ছয়শত) োকা ও Teletalk এর সাষভ মস চাজম বাবে ৬০ (িাে) োকাসহ 

(অদফরতদ াগ্য) গ্রমাে ৬৬০ (ছয়শত িাে োকা) োকা এবাং ৮-১০ ক্রষমক নম্বদরর জন্য পরীক্ষার ষফ বাবে ৫০০/- (পাঁচশত) োকা ও 

Teletalk এর সাষভ মস চাজম বাবে ৫০ (পঞ্চাশ) োকাসহ (অদফরতদ াগ্য) গ্রমাে ৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) োকা Teletalk Pre-paid 
Mobile নম্বদরর মাধ্যদম অনষিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মদধ্য জমা ষেদবন। এখাদন ষবদশিভাদব উদেখ্য গ্র  “Online-এ 

আদবেনপদের সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা হদলও পরীক্ষার ষফ জমা না গ্রেয়া প মন্ত Online আদবেনপে গ্রকান অবস্থাদতই 

গৃহীত হদব না”।  

 

 

 

http://www.birtan.gov.bd/
http://www.birtan.teletalk.com.bd/
http://www.imed.gov.bd/
http://birtan.teletalk.com.bd/


admin-2 new lattest 

এসএমএস করার ষনয়মাবষল 

 BIRTAN <space> User ID ষলদখ Send করদত হদব 16222 নম্বদর। 

  Example: BIRTAN ABCDEF, Send to 16222. 

 Reply: Applicant’s Name, Tk. 660/550 Will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. 

To pay fee Type BIRTAN <space> Yes <space> PIN and send to 16222. 

 

  Example: BIRTAN YES 12345678; Send to 16222 

  Reply: Congratulations! Applicant’s Name, payment completed successfully for BIRTAN 
Application for (post name) User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).  

 

 (চ) প্রদবশপে প্রাষির ষবিয়টি http://birtan.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদে এবাং প্রাথীর গ্রমাবাইল গ্রফাদন SMS এর মাধ্যদম 

(শুধুমাে গ্র াগ্য প্রাথীদেরদক)  থাসমদয় জানাদনা হদব। Online আদবেনপদে প্রাথীর প্রেত্ত গ্রমাবাইল গ্রফাদন পরীক্ষা সাংক্রান্ত 

 াবতীয় গ্র াগাদ াগ সিন্ন করা হদব ষবিায় উক্ত নম্বরটি সাব মক্ষষণক সচল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাি ষনদে মশনা তাৎক্ষষণকভাদব 

অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। 

 (ছ) SMS এ গ্রপ্রষরত User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবতীদত গ্ররাল নম্বর, পদের নাম, ছষব, পরীক্ষার তাষরখ, সময় ও স্থান/ 

গ্রকদের নাম ইতোষে তথ্য সম্বষলত প্রদবশপে প্রাথী Download পূব মক রষঙন কষপ ষপ্রন্ট কদর ষনদবন। প্রাথী প্রদবশপেটি ষলষখত 

পরীক্ষায় অাংশেহদণর সময় এবাং উত্তীণ ম হদল ব্যবহাষরক/ গ্রমৌষখক পরীক্ষার সময় অবশ্যই প্রেশ মন করদবন। 

 (জ) শুধুমাে Teletalk ষপ্র-গ্রপইড গ্রমাবাইল গ্রফান গ্রথদক প্রাথীগণ ষনম্নবষণ মত SMS পদ্ধষত অনুসরণ কদর ষনজ ষনজ User ID এবাং 

Password পুনরুদ্ধার করদত পারদবন।  

i. User ID জানা থাকদল- BIRTAN<space> Help <space> User <space> User ID & Send to 16222. 
Example: BIRTAN Help User ABCDEF; Send to 16222 

 

ii.   PIN Number জানা থাকদল-BIRTAN <space> Help <space> PIN <space> PIN Number and 
Send to 16222 

                          Example:  BIRTAN Help PIN 12345678    

 

 

 

 

:  

 

 
(ঞ) লাইদন আদবেন করদত গ্রকান সমস্যা হদল গ্রেষলেক নম্বর গ্রথদক ১২১ অথবা alljobs.query@teletalk.com.bd বা 

ed@birtan.gov.bd ই-গ্রমইদল গ্র াগাদ াগ করা  াদব। এছাড়া গ্রেষলেদকর জবদপাে মাল এর গ্রফসবুক গ্রপজ 

https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk এ গ্রমদসজ এর মাধ্যদম গ্র াগাদ াগ করা  াদব। (Mail/গ্রমদসজ এর 

Subject-এ Organization Name: BIRTAN, Post Name: * * *, Applicant’s User ID ও Contact Number 
অবশ্যই উদেখ করদত হদব)। 

(ে)  ষডক্লাদরশন: প্রাথীদক অনলাইন আদবেনপদের ষডক্লাদরশন অাংদশ এই মদম ম গ্রঘািণা ষেদত হদব গ্র , প্রাথী কতৃমক আদবেনপদের প্রেত্ত 

সকল তথ্য সঠিক এবাং সতে। প্রেত্ত তথ্য অসতে বা ষমথ্যা প্রমাষণত হদল অথবা গ্রকান অদ াগ্যতা িরা পড়দল বা গ্রকাদনা প্রতারণা বা 

দুনীষতর আেয় েহণ করদল ষকাংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল, পরীক্ষার পূদব ম বা পদর অথবা ষনদয়াদগর পদর গ্র  

গ্রকাদনা প মাদয় প্রাষথ মতা বাষতল করা হদব এবাং সাংষিি প্রাথীর ষবরুদদ্ধ আইনগত ব্যবস্থা েহণ করা  াদব। 
 

১৮। Online-এ আদবেন ও লনদ াগ পরীক্ষা সাংক্রান্ত যর্ যকান লবষদ  লনদ াগকারী কর্তচপদক্ষর লসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 
 

***  গ্রশি তাষরখ ও সমদয়র অদপক্ষা না কদর হাদত  দথি সময় ষনদয় আদবেনকারীদক গ্ররষজদেশন সিন্ন করদত পরামশ ম গ্রেয়া  াদে। 

 

 

 

 

 

 

 

(ঝ) ষবজ্ঞষিটি পষেকা ছাড়াও বারদোন ওদয়বসাইে www.birtan.gov.bd এ ষবজ্ঞষিসহ এতদ্সাংক্রান্ত সকল তথ্য 

গ্রেখা  াদব। QR Code স্ক্োন এর মাধ্যদম গ্রেষলেদকর জবদপাে মাল 

https://alljobs.teletalk.com.bd/birtan  ওদয়বসাইদে সরাসষর প্রদবশ কদরও ষবজ্ঞষিটি 

পাওয়া  াদব। ষনদয়াগ পরীক্ষার তাষরখ, সময় ও অন্যান্য তথ্য www.birtan.gov.bd ওদয়বসাইে হদত 

জানা  াদব। 

 

http://birtan.teletalk.com.bd/
mailto:alljobs.query@teletalk.com.bd
mailto:ed@birtan.gov.bd
https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk
http://www.birtan.gov.bd/
http://www.birtan.gov.bd/

