
 

জাতীয় কম্পিউটার প্রম্পিক্ষণ ও গবেষণা একাবেমী 

কাম্পরগম্পর ও মাদ্রাসা ম্পিক্ষা ম্পেভাগ 

ম্পিক্ষা মন্ত্রণালয় 

েগুড়া, োাংলাবেি 

www.nactar.gov.bd  

 

স্মারক: ৫৭.২১.০০০০.০০৩.১১.০০৫.২২.১৮৭৯ তাম্পরখ: 
    ৭ কাম্পতিক, ১৪২৯ েঙ্গাব্দ 

  ২৩ অবটাের, ২০২২ ম্পিস্টাব্দ 
 

ম্পিবয়াগ ম্পেজ্ঞম্পি 

কাম্পরগম্পর ও মাদ্রাসা ম্পিক্ষা ম্পেভাগ, ম্পিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীি জাতীয় কম্পিউটার প্রম্পিক্ষণ ও গবেষণা 

একাবেমী (নিকটার), েগুড়ার রাজস্ব খাবতর (অস্থায়ী/স্থায়ী) পেসমূবে সরাসম্পর ম্পিবয়াবগর মাধ্যবম পূরবণর ম্পিম্পমত্ত 

ম্পিম্নেম্পণ িত িবতি উম্পিম্পখত পবের ম্পেপরীবত ন াগ্যতা ও অম্পভজ্ঞতা সিন্ন প্রকৃত োাংলাবেিী িাগম্পরবকর ম্পিকট হতে ম্পিম্ন 

ম্পলম্পখত িবতি অিলাইবি (http://nactar.teletalk.com.bd ওবয়েসাইবট) ম্পিধ িাম্পরত সমবয়র মবধ্য 

আবেেি আেোি করা  াবে। অিলাইি ব্যতীত অন্য নকাি মাধ্যবম নপ্রম্পরত আবেেি গ্রেণ করা েবে িা। 

 

ক্রম্পমক 

িাং 

পবের িাম 

 

নেতিক্রম     

(জাতীয় নেতি 

নেল, ২০১৫) 

সবে িাচ্চ 

েয়সসীমা 

পে 

সাংখ্যা 
শিক্ষাগে য াগ্যো ও অশিজ্ঞো 

ন  সকল 

নজলাসমূবের 

প্রার্থীবের 

আবেেি করার 

প্রবয়াজি িাই। 

০১। সেকারী 

ইন্সট্রাটর 

নগ্রে-৯ 

২২০০০-৫৩০৬০ 

৩০ েৎসর ০১টি নকাি স্বীকৃত ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ২য় নেম্পণ ো 

সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে কম্পিউটার সাবয়ন্স, 

কম্পিউটার ইম্পিম্পিয়াম্পরাং, কম্পিউটার সাবয়ন্স 

এন্ড ইম্পিম্পিয়াম্পরাং ো কম্পিউটার সাবয়ন্স এন্ড 

ইিফরবমিি নটকবিালম্পজবত ৪ (চার) েৎসর 

নময়ােী স্নাতক ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র  

অর্থো 

(ক) নকাি স্বীকৃত ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ১ম নেম্পণ 

ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে স্নাতবকাত্তর ো 

সমমাবির ম্পেম্পগ্র অর্থো ২য় নেম্পণ ো সমমাবির 

ম্পসম্পজম্পপএ সে স্নাতক (সম্মাি)সে ২য় নেম্পণ ো 

সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে স্নাতবকাত্তর ো 

সমমাবির ম্পেম্পগ্র;  

এোং 

(খ) নকাি স্বীকৃত প্রম্পতষ্ঠাি েবত কম্পিউটার 

ম্পেজ্ঞাবি ন্যূিতম ১ (এক) েৎসবরর ম্পেবলামা। 

 

 

০২। সেকারী 

প্রম্পিক্ষক 

(কম্পিউটার) 

নগ্রে-৯ 

২২০০০-৫৩০৬০ 

৩০ েৎসর ০১টি (ক) নকাি স্বীকৃত ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ফম্পলত 

পোর্থ ি ম্পেদ্যা, পোর্থ ি ম্পেদ্যা, ইবলকট্রম্পিক্স, 

গম্পণত, পম্পরসাংখ্যাি ো কম্পিউটার সাবয়ন্স 

ম্পেষবয় ২য় নেম্পণ ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে  

স্নাতক (সম্মাি)সে ২য় নেম্পণ ো সমমাবির 

ম্পসম্পজম্পপএ সে স্নাতবকাত্তর ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র 

অর্থো ১ম নেম্পণ ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে 

স্নাতবকাত্তর ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র অর্থো ৪ (চার) 

েৎসর নময়ােী স্নাতক ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র এোং 

(খ) কম্পিউটার নপ্রাগ্রাম্পমাং ও রক্ষণাবেক্ষণ 

ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণপ্রাি।  

 

 

http://www.nactar.gov.bd/
http://nactar.teletalk.com.bd/


ক্রম্পমক 

িাং 

পবের িাম 

 

নেতিক্রম     

(জাতীয় নেতি 

নেল, ২০১৫) 

সবে িাচ্চ 

েয়সসীমা 

পে 

সাংখ্যা 
শিক্ষাগে য াগ্যো ও অশিজ্ঞো 

ন  সকল 

নজলাসমূবের 

প্রার্থীবের 

আবেেি করার 

প্রবয়াজি িাই। 

০৩। সেকারী 

প্রম্পিক্ষক 

(গবেষণা) 

নগ্রে-৯ 

২২০০০-৫৩০৬০ 

৩০ েৎসর ০১টি নকাি স্বীকৃত ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ন  নকাি 

ম্পেষবয় ২য় নেম্পণ ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে  

স্নাতক (সম্মাি)সে ২য় নেম্পণ ো সমমাবির 

ম্পসম্পজম্পপএ সে স্নাতবকাত্তর ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র 

অর্থো ১ম নেম্পণ ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে 

স্নাতবকাত্তর ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র অর্থো 

নকাি স্বীকৃত ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ২য় নেম্পণ ো    

সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে ইম্পিম্পিয়াম্পরাং এ 

স্নাতক ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র অর্থো নকাি স্বীকৃত 

ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ১ম নেম্পণ ো সমমাবির 

ম্পসম্পজম্পপএ সে কম্পিউটার সাবয়ন্স, কম্পিউটার 

ইম্পিম্পিয়াম্পরাং, কম্পিউটার সাবয়ন্স এন্ড 

ইম্পিম্পিয়াম্পরাং ো কম্পিউটার সাবয়ন্স এন্ড 

ইিফরবমিি নটকবিালম্পজবত ৪ (চার) েৎসর 

নময়ােী স্নাতক ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র।  

 

০৪। সেকারী 

প্রম্পিক্ষক 

(ইাংবরজী) 

নগ্রে-৯ 

২২০০০-৫৩০৬০ 

৩০ েৎসর ০১টি নকাি স্বীকৃত ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ইাংবরজী 

ম্পেষবয় ১ম নেম্পণ ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে 

স্নাতবকাত্তর ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র অর্থো ২য় 

নেম্পণ ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ সে স্নাতক 

(সম্মাি)সে ২য় নেম্পণ ো সমমাবির ম্পসম্পজম্পপএ 

সে স্নাতবকাত্তর ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র অর্থো ৪ 

(চার) েৎসর নময়ােী স্নাতক ো সমমাবির 

ম্পেম্পগ্র এোং কম্পিউটার পম্পরচালিায় েক্ষ।  

 

০৫। কম্পিউটার 

অপাবরটর 

নগ্রে-১৩ 

১১০০০-২৬৫৯০ 

৩০ েৎসর 

 

 

১টি নকাি স্বীকৃত ম্পেশ্বম্পেদ্যালয় েবত ম্পেজ্ঞাি 

ম্পেভাবগ স্নাতক ((সম্মাি) ো সমমাবির ম্পেম্পগ্র; 

এোং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষবর প্রম্পত ম্পমম্পিবট 

োাংলায় ২৫ িব্দ এোং ইাংবরজীবত ৩০ িবব্দর 

গম্পতসে সাংম্পিষ্ট ম্পেষবয় Standard 

Aptitude Test-এ উত্তীণ ি েবত েবে।  

েগুড়া ও 

ম্পেিাজপুর 

০৬। আটি িস্ট-কাম-

কূাবমরাম্যাি 

 

 

নগ্রে-১৫ 

৯৭০০-২৩৪৯০ 

৩০ েৎসর 

 

১টি নকাি স্বীকৃত নোে ি েবত উচ্চ মাধ্যম্পমক 

সাটি িম্পফবকট ো সমমাবির পরীক্ষায় উত্তীণ িসে 

নকাি স্বীকৃত ফবটাগ্রাফ প্রম্পিক্ষণ প্রম্পতষ্ঠাি েবত 

প্রম্পিক্ষণপ্রািসে সাংম্পিষ্ট কাবজ ৩ (ম্পতি) 

েৎসবরর োস্তে অম্পভজ্ঞতা এোং কম্পিউটার 

পম্পরচালিায় েক্ষ। 

 

০৭। কম্পিউটার 

মুদ্রাক্ষম্পরক 

 

নগ্রে-১৬ 

৯৩০০-২২৪৯০ 

৩০ েৎসর 

 

 

১টি (ক) নকাি স্বীকৃত নোে ি েবত ন্যূিতম ম্পিতীয় 

ম্পেভাগ ো সমমাবির ম্পজম্পপএবত উচ্চ মাধ্যম্পমক 

সাটি িম্পফবকট ো সমমাবির পরীক্ষায় উত্তীণ ি;  

 (খ) কম্পিউটার ব্যেোবর েক্ষতা  

এোং  

(গ) কম্পিউটার ব্যেোর সাংক্রান্ত ওয়াে ি 

প্রবসম্পসাং, োটা এম্পি ও টাইম্পপাং ইতূাম্পের 

সে িম্পিম্ন গম্পত ম্পিম্নরূপ েবেেঃ 

(i) োাংলা: প্রম্পত ম্পমম্পিবট সে িম্পিম্ন ২০ িব্দ।  

(ii) ইাংবরম্পজ: প্রম্পত ম্পমম্পিবট সে িম্পিম্ন ২০ িব্দ। 

 

 

 

 

ম্পসরাজগি 



ক্রম্পমক 

িাং 

পবের িাম 

 

নেতিক্রম     

(জাতীয় নেতি 

নেল, ২০১৫) 

সবে িাচ্চ 

েয়সসীমা 

পে 

সাংখ্যা 
শিক্ষাগে য াগ্যো ও অশিজ্ঞো 

ন  সকল 

নজলাসমূবের 

প্রার্থীবের 

আবেেি করার 

প্রবয়াজি িাই। 

০৮। ড্রাইভার  নগ্রে-১৬ 

৯৩০০-২২৪৯০ 

৩০ েৎসর ১টি নকাি স্বীকৃত প্রম্পতষ্ঠাি েবত অষ্টম নেণী ো 

জুম্পিয়র স্কুল সাটি িম্পফবকট (নজএসম্পস) ো 

সমমাবির পরীক্ষায় উত্তীণ ি এোং োলকা 

 ািোেি চালাবিার বেধ লাইবসন্সধারী েবত 

েবে তবে ভারী  ািোেি চালাবিার অম্পভজ্ঞ 

প্রার্থীবক অগ্রাম্পধকার নেয়া েবে। 

 

০৯। ফবটাকম্পপ 

অপাবরটর 

নগ্রে-১৮ 

৮৮০০-২১৩১০ 

৩০ েৎসর ১টি (ক) নকাি স্বীকৃত নোে ি েবত মাধ্যম্পমক 

সাটি িম্পফবকট ো সমমাবির পরীক্ষায় উত্তীণ ি  

(খ) ফবটাকম্পপ নমম্পিি চালিায় োস্তে 

অম্পভজ্ঞতা 

(গ) কম্পিউটার ব্যেোবর েক্ষতা   

 

 

১০। কুক-কাম 

নেয়ারার 

 

নগ্রে-২০ 

৮২৫০-২০০১০ 

৩০ েৎসর ১টি নকাি স্বীকৃত প্রম্পতষ্ঠাি েবত অষ্টম নেণী ো 

জুম্পিয়র স্কুল সাটি িম্পফবকট ো সমমাবির 

পরীক্ষায় উত্তীণ িসে রান্না ও পম্পরবেিি কাবজ 

অম্পভজ্ঞতা। 

কুম্পড়গ্রাম 

১১। ম্পিরাপত্তা 

প্রেরী 

নগ্রে-২০ 

৮২৫০-২০০১০ 

৩০ েৎসর ১টি নকাি স্বীকৃত প্রম্পতষ্ঠাি েবত অষ্টম নেণী ো 

জুম্পিয়র স্কুল সাটি িম্পফবকট ো সমমাবির 

পরীক্ষায় উত্তীণ ি। 

েগুড়া ও 

ম্পেিাজপুর 

 

ম্পিম্নেম্পণ িত িতিােলী আবেেি ফরম পূরণ এোং পরীক্ষায় অাংিগ্রেবণর নক্ষবে অেশ্যই অনুসরণ করবত েবেেঃ 
 

১।  ক) ০১-১১-২০২২ ম্পিেঃ তাম্পরবখ সাধারণ প্রার্থীবের েয়সসীমা ১৮-৩০ েছর। তবে মুম্পিব াদ্ধা/িেীে মুম্পিব াদ্ধার সন্তাি ও 

প্রম্পতেন্ধীবের নক্ষবে েয়সসীমা ১৮-৩২ েছর। েয়স প্রমাবির নক্ষবে এম্পফবেম্পভট গ্রেণব াগ্য িয়। 
  

খ)  এছাড়া জনপ্রিাসন মন্ত্রণালবয়র পত্র স্মারক নং-০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১৪৯, োশরখ: ২২ যসতেম্বর,২০২২ 

যমাোতেক চাকুরী প্রার্থীতের েয়স ২৫-০৩-২০২০ শি. োশরতখ সতে বাচ্চ েয়সসীমার মতে র্থাকতেও প্রার্থীগণ আতেেন করার 

সুত াগ পাতেন। 
 

 
 

২। ম্পিবয়াবগর নক্ষবে সরকাবরর ম্পেদ্যমাি ম্পেম্পধ-ম্পেধাি এোং পরেতীবত এ সাংক্রান্ত ম্পেম্পধ-ম্পেধাবি নকাি সাংবিাধি েবল তা 

অনুসরণ করা হতে। 
 

৩। সরকাম্পর, আধা-সরকাম্পর ও স্বায়ত্ব-িাম্পসত প্রম্পতষ্ঠাবি কম িরত প্রার্থীগণবক অেশ্যই  র্থা র্থ কর্তিপবক্ষর মাধ্যবম আবেেি 

করবত হতে। 
 

 

৪। অসম্পূণ ি, ত্রুটিপূণ ি, অসতূ তথ্য সম্বম্পলত আবেেিপে োম্পতল েবল গণ্য হতে এোং প্রার্থী কর্তিক প্রেত্ত নকাি তথ্য ম্পিবয়াগ 

কা িক্রবম ন  নকাি প িাবয় ো ম্পিবয়াগোবির পবরও অসতূ/ত্রুটিপূণ ি/ভূয়া প্রমাম্পিত েবল তার েরখাস্ত/ম্পিে িাচি ো ম্পিবয়াগ 

সরাসম্পর োম্পতল েবল গণ্য হতে। 
 

৫। ম্পিবয়াবগর ম্পেষবয় ম্পিবয়াগকারী কর্তিপবক্ষর ম্পসদ্ধান্তই চূড়ান্ত েবল গণ্য হতে। নকাি প্রকার আপম্পত্ত গ্রেণব াগ্য হতে িা। 

 র্থা র্থ কর্তিপক্ষ নকাি কারণ েি িাবিা ছাড়াই নকাি আবেেিপে োম্পতল করার ক্ষমতা রাবখ। 
 

৬। ম্পেজ্ঞম্পিবত উবিম্পখত পবের সাংখ্যা কম/নেম্পি হতে পাবর,  া ম্পিবয়াগকারী কর্তিপক্ষ কর্তিক ম্পিধ িাম্পরত হতে। 
 

৭। নমৌম্পখক পরীক্ষার সমবয় ম্পিবম্নাি কাগজপোম্পে োম্পখল করবত েবেেঃ- 

(ক) সকল সিেপবের মূলকম্পপ প্রে িিি করবত হতে এোং পূরণকৃত Application Form সে সকল সিেপবের 

ফবটাকম্পপ োম্পখল করবত হতে। 

(খ) নজলার স্থায়ী োম্পসন্দার প্রমাণপে ম্পেবসবে ইউম্পিয়ি পম্পরষবের নচয়ারম্যাি/নপৌরসভার নময়র/ম্পসটি কবপ িাবরিবির 

ওয়াে ি কাউম্পন্সলর কর্তিক প্রেত্ত সিে এোং প্রর্থম নেম্পণর নগবজবটে কম িকতিা কর্তিক সতূাম্পয়ত জাতীয় পম্পরচয়পবের 

ফবটাকম্পপ োম্পখল করবত হতে।  

(গ) আবেেিকারী মুম্পিব াদ্ধা/িেীে মুম্পিব াদ্ধার পুে-কন্যার পুে-কন্যা েবল আবেেিকারী িেীে মুম্পিব াদ্ধার         

পুে–কন্যার পুে-কন্যা এ মবম ি সাংম্পিষ্ট ইউম্পিয়ি পম্পরষবের নচয়ারম্যাি/নপৌরসভার নময়র/ম্পসটি কবপ িাবরিবির ওয়াে ি 



কাউম্পন্সলর কর্তিক প্রেত্ত সিবের ফবটাকম্পপ োম্পখল করবত হতে। এ নক্ষবে প্রার্থীর ম্পপতা/মাতার িাম এোং মুম্পিব াদ্ধার 

পুে/কন্যার িাম উবিখসে মুম্পিব াদ্ধার সাবর্থ প্রার্থীর সিবকির সুস্পষ্টভাবে সিবে উবিখ করবত হতে। 

(ঘ) িারীম্পরক প্রম্পতেন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-নগাষ্ঠী এোং আিসার ও গ্রাম প্রম্পতরক্ষা সেস্য প্রার্থীবের নক্ষবে সে িবিষ িীম্পতমালা অনু ায়ী 

উপযুি কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেত্ত সিবের ফবটাকম্পপ োম্পখল করবত হতে। 

(ঙ) সরকাম্পর/আধাসরকাম্পর/স্বায়ত্তিাম্পসত/অনুবমাম্পেত নেসরকাম্পর প্রম্পতষ্ঠাবি কম িরত প্রার্থীগণবক ম্পিবয়াগকারী কর্তিপক্ষ 

কর্তিক প্রেত্ত অিাপম্পত্ত পে/ছাড়পবের মূলকম্পপ জমা ম্পেবত হতে। 
 

৮। ম্পিবয়াগ পরীক্ষায় অাংিগ্রেবণর জন্য নকাি প্রকার টিএ/ম্পেএ প্রোি করা হতে িা। 
 

৯। অিাকাম্পিত ভুল-ভ্রাম্পন্ত সাংবিাধিব াগ্য এোং ম্পিবয়াগ সাংক্রান্ত ম্পেষবয় ম্পিবয়াগকারী কর্তিপবক্ষর ম্পসদ্ধান্ত চূড়ান্ত েবল        

গণ্য হতে।  
 

১০। অম্পিো ি কারবণ ম্পিবয়াগ প্রম্পক্রয়া স্থম্পগত/োম্পতল/প্রতূাোর করার ক্ষমতা ম্পিবয়াগকারী কর্তিপক্ষ সাংরক্ষণ কবরি। 
 

১১। ম্পেজ্ঞাপবি উবিম্পখত পে/পে সমূবের চূড়ান্ত সুপাম্পরি প্রণয়বির নক্ষবে সরকাবরর সে িবিষ নকাটা িীম্পত অনুসরণ করা  

 হতে। 
 

১২। অিলাইবি (Online) আবেেবির সময়সীমা ও পদ্ধম্পত ম্পিম্নরূপ: 

আগ্রেী প্রার্থীগণ http://nactar.teletalk.com.bd/ ওবয়েসাইবট আবেেিপে পূরণ করবেি। আবেেবির সময়সীমা 

ম্পিম্নরূপেঃ 

 (ক) ০১-১১-২০২২  তাম্পরখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা নর্থবক আবেেিপে োম্পখল এোং পরীক্ষার ম্পফ জমাোি শুরু হতে। 

 (খ) ৩০-১১-২০২২  তাম্পরখ ম্পেকাল ৫.০০ ঘটিকার  মবধ্য আবেেিপে জমাোি অেশ্যই নিষ করবত হতে। 

(গ) উি সময় সীমার মবধ্য User ID প্রাি প্রার্থীগণ Online এ আবেেিপে Submit এর সময় নর্থবক পরেতী       

৭২ (োোত্তর) ঘন্টার মবধ্য SMS এর মাধ্যবম পরীক্ষার ম্পফ জমা ম্পেবত পারবেি।  

(ঘ) Online আবেেিপবে প্রার্থীর স্বাক্ষর (বেঘ িূ  ৩০০x প্রস্থ ৮০) Pixel, (Jpg Format), File size maximum 

60kb ও রম্পঙ্গি ছম্পে (বেঘ িূ  ৩০০x প্রস্থ ৩০০) Pixel, (Jpg Format), File size maximum 100kb এ েূাি 

কবর ম্পিধ িাম্পরত স্থাবি Upload করবেি। 
 

(ঙ) Online আবেেিপবে পূরণকৃত তথ্যই ন বেতু পরেতী সকল কা িক্রবম ব্যেহৃত হতে নসবেতু Online-এ 

আবেেিপে Submit করার পূবে িই পূরণকৃত সকল তবথ্যর সঠিকতা সিবকি প্রার্থী ম্পিবজ িতভাগ ম্পিম্পিত হতেি। 
 

 

           (চ) SMS পাঠাবিার ম্পিয়মােম্পল ও পরীক্ষার ম্পফ প্রোি:  
 

অিলাইি আবেেিপে (Application Form)  র্থা র্থভাবে পূরণ কবর ম্পিবে িিিা অনু ায়ী ছম্পে এোং স্বাক্ষর Upload কবর 

আবেেিপে Submit করা সিন্ন েবল কম্পিউটাবর ছম্পেসে Application Preview নেখা  াবে। ম্পিভুিলভাবে আবেেিপে 

Submit করা প্রার্থী User ID, ছম্পে এোং স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s copy পাবেি।  ম্পে Applicant’s copy নত নকাি 

তথ্য ভুল র্থাবক ো অস্পষ্ট ছম্পে (সম্পূণ ি কাবলা/ সম্পূণ ি সাো/নঘালা) ো ছম্পে/স্বাক্ষর সঠিক িা র্থাবক তােবল পুিরায় আবেেি করবত 

পারবেি| তবে আবেেি ম্পফ জমাোবির পবর আর নকাি পম্পরেতিি/পম্পরমাজিি/পম্পরেধ িি গ্রেণব াগ্য িয় ম্পেধায় আবেেি ম্পফ জমাোবির 

পূবে িই প্রার্থী অেশ্যই উি Applicant’s copy  নত তার সাম্প্রম্পতক নতালা রম্পঙি ছম্পে, ম্পিভূিল তথ্য ও স্বাক্ষর সাংযুি র্থাকা ও এর 

সঠিকতার ম্পেষয়টি ম্পপম্পেএফ কম্পপ োউিবলােপূে িক ম্পিম্পিত কবর রম্পঙি ম্পপ্রন্ট কবর সাংরক্ষণ করবেি। Applicant’s Copy –নত 

একটি User ID িম্বর নেওয়া র্থাকবে এোং User ID িম্বর ব্যেোর কবর প্রার্থীবক ম্পিবম্নাি পদ্ধম্পতবত ন  নকাি Teletalk 

pre-paid mobile িম্ববরর মাধ্যবম ০২(দুই) টি SMS কবর পরীক্ষার ম্পফ োেে ১িাং েবত ৪িাং ক্রম্পমবক েম্পণ িত পবের জন্য 

আবেেি ম্পফ ৬০০/-(ছয় িত) টাকা, নটম্পলটবকর সাম্পভিস চাজি োেে ৬৭/-টাকাসে নমাট ৬৬৭/- (ছয়িত সাতষম্পি) টাকা (অবফরৎ 

ন াগ্য), ৫ িাং হতে ৮িাং ক্রম্পমবক েম্পণ িত পবের জন্য আবেেি ম্পফ ২০০/-(দুইিত) টাকা নটম্পলটবকর সাম্পভিস চাজি োেে ২৩/- 

টাকাসে নমাট ২২৩/-(দুইিত নতইি) টাকা (অবফরৎ ন াগ্য) এোং ৯িাং হতে ১১িাং ক্রম্পমবক েম্পণ িত পবের জন্য আবেেি ম্পফ 

১০০/-(একিত) টাকা নটম্পলটবকর সাম্পভিস চাজি োেে ১২/- টাকাসে নমাট ১১২/-(একিত োর) টাকা (অবফরৎব াগ্য)  অিম্পধক 

৭২ (োোত্তর) ঘন্টার মবধ্য জমা ম্পেবত হতে। “ম্পেবিষভাবে উবিখ্য ন , আবেেিপবের সকল অাংি পূরণ কবর Submit করা 

েবলও পরীক্ষার ম্পফ জমা িা নেয়া প িন্ত আবেেিপে নকাি অেস্থাবতই গ্রেণ করা হতে িা।” 

     

cÖ_g SMS:  NACTAR<space>User ID ম্পলবখ Send করবত হতে। 16222 িম্ববর। 

Example: NACTAR ABCDEF 
 

Reply:   Applicant’s Name, Tk,667/223/112/- will be charged as application fee. Your PIN 

is    12345678. To pay fee Type NACTAR<space>YES<space>PIN & Send to 16222. 
 
 

wØZxq SMS: NACTAR<space>YES<space>PIN ম্পলবখ Send করবত হতে 16222 িম্ববর। 
 

Example:    NACTAR YES 12345678 
 

http://nactar.teletalk.com.bd/


Reply:  Congratulations Applicant’s Name, Payment completed successfully for 

NACTAR Application for (post name) User ID is (ABCDEF) and Password 

(XXXXXXXX). 
 

 

 

 

 

(ছ) প্রবেিপে (Admit Card): 

প্রবেিপে প্রাম্পির ম্পেষয়টি http://nactar.teletalk.com.bd/ ওবয়েসাইবট এোং প্রার্থীর নমাোইল নফাবি SMS এর 

মাধ্যবম (শুধুমাে ন াগ্য প্রার্থীবেরবক)  র্থাসমবয় জািাবিা হতে। Online আবেেিপবে প্রার্থীর প্রেত্ত নমাোইল নফাবি পরীক্ষা 

সাংক্রান্ত  ােতীয় ন াগাব াগ সিন্ন করা হতে ম্পেধায় উি নমাোইল িম্বরটি সাে িক্ষম্পণক সচল রাখা, SMS Read করা এোং 

প্রাি ম্পিবে িিিা তাৎক্ষম্পণকভাবে অনুসরণ করা োঞ্চিীয়। SMS এ নপ্রম্পরত User ID এোং Password ব্যেোর কবর 

পরেতীবত নরাল িম্বর, পবের িাম, ছম্পে, পরীক্ষার তাম্পরখ, সময় ও স্থাবির/নকবের িাম ইতূাম্পে তথ্য সম্বম্পলত প্রবেিপে প্রার্থী 

Download পূে িক Print (সম্ভে েবল রম্পঙ্গি) কবর ম্পিবেি। প্রার্থী এই Admit Card টি ম্পলম্পখত পরীক্ষার সময় অেশ্যই 

প্রেি িি করবেি এোং উত্তীণ ি েবল নমৌম্পখক পরীক্ষার সময় অেশ্যই প্রেি িি করবেি।  

(জ) শুধুমাে Teletalk pre-paid mobile নফাি নর্থবক প্রার্থীগণ ম্পিম্নেম্পণ িত SMS পদ্ধম্পত অনুসরণ কবর ম্পিজ ম্পিজ User 

ID এোং Password পুিরুদ্ধার করবত পারবেি।  

 

i) User ID Rvbv _vK‡j: 

NACTAR<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example:  NACTAR    HELP USER ABCDEF 
 

ii) PIN Number Rvbv _vK‡j: 

NACTAR<space>Help<space>PIN<space>PIN no. & Send to 16222.  

Example:   NACTAR   HELP PIN ABCDEF 
 

 

১৩।অসম্পূণ ি/ ভুল তথ্য সম্বম্পলত /ত্রুটিপূণ ি এোং চাকুম্পরর ম্পেজ্ঞম্পিবত প্রকাম্পিত ন্যন্যতম ন াগ্যতার সাবর্থ ন মি-েয়স, ম্পিক্ষাগত ন াগ্যতা 

,নকাটা, নজলা ইতূাম্পে ন  নকাি ম্পেষবয় অসামিস্যপূণ ি তথ্য পূরিকৃত আবেেি ম্পিবয়াবগর ন  নকাি প িাবয় োম্পতল করা হতে। এবক্ষবে প্রার্থীর 

নকাি আপম্পত্ত গ্রেিব াগ্য হতে িা। 

 

১৪। শেজ্ঞশিটি পশত্রকা ছাড়াও নিকটার ওনয়েসাইট www.nactar.gov.bd এ শেজ্ঞশিসহ এেেসংক্রান্ত সকে েথ্য যেখা 

 াতে। অর্থো QR Code স্ক্যান এর মােতম োংোতেতির একমাত্র রাষ্ট্রীয় যমাোইে অপাতরটর যটশেটতকর জেতপাট বাে অর্থো 

https://alljobs.teletalk.com.bd/nactar ওনয়েসাইতট সরাসশর প্রতেি কতরও  পাওয়া  াতে। ম্পিবয়াগ 

পরীক্ষার োশরখ, সময় ও অন্যান্য েথ্য www.nactar.gov.bd এেং www.tmed.gov.bd ওনয়েসাইতট 

পাওয়া  াতে। এ ছাড়া প্রার্থীর যমাোইতে SMS এর মােতম (শুধুমাত্র য াগ্য প্রার্থীতেরতক) জানাতনা হতে।  

 

১৫। অনোইতন আতেেন করতে যকান সমস্যা হতে যটশেটক নম্বর যর্থতক ১২১ অর্থো 

alljobs.query@teletalk.com.bd এছাড়া যটশেটতকর জেতপাট বাে এর যেইসবুক যপজ 

https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk এর মােতমও য াগাত াগ করা  াতে। (Mail এর Subject- এ 

Organization Name: nactar Post Name ******,Applicants User ID,Contact Number অেশ্যই উবিখ 

করবত েবে)। 

 

১৬। শিক্লাতরিন : প্রার্থীতক অনোইন আতেেনপতত্রর শিক্লাতরিন অংতি এই মতম ব য াষণা শেতে হতে য , প্রার্থী কর্তবক আতেেনপতত্র প্রেত্ত সকে েথ্য সঠিক 

এেং সেয। প্রেত্ত েথ্য অসেয ো শমথ্যা প্রমাশণে হতে অর্থো যকাতনা অত াগ্যো ধরা পি়তে ো যকাতনা প্রোরণা ো দুনীশের আশ্রয় গ্রহণ করতে শকংো 

পরীক্ষায় নকে ো অসদুপায় অেেম্বন করতে, পরীক্ষার পূতে ব ো পতর এমনশক শননয়াবগর পতর য  যকাতনা প বানয় প্রার্থীো োশেে করা হতে এেং সংশিষ্ট 

প্রার্থীর শেরুতে আইনগে ব্যেস্থা গ্রহন করা  াতে। 

*** যিষ োশরখ ও সমনয়র জন্য অতপক্ষা না কতর হাতে  তর্থষ্ট সময় শননয় Online এ আতেেনপত্র পূরণ ও আতেেন শে জমাোন করতে পরামি ব নেয়া  াতে। 

 

 

 

(নমা: িাম্পফউল ইসলাম) 

পম্পরচালক(উপসম্পচে) 

নিকটার, েগুড়া। 

০২৫৮৮৮১৩৪৫১(অম্পফস) 

E-mail: director@nactar.gov.bd  

 

http://nactar.teletalk.com.bd/
http://www.nactar.gov.bd/
https://alljobs.teletalk.com.bd/nactar
http://www.nactar.gov.bd/
http://www.tmed.gov.bd/
https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk
mailto:director@nactar.gov.bd

