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নবথ নাং- ১৪.৩১.০০০০.১১১.১১.০০২.১৯ (াট ে-১)                                       তাবযখ : ১৬/১২/১৪২৮ ফঙ্গাব্দ 

                                       ৩০/০৩/২০২২ বিস্টাব্দ 

 

পুনঃবনদ াগ বফজ্ঞবপ্ত 

 
পাস্টভাস্টায পজনাদযর, পভদরাবরটন াদকের, ঢাকা এয আওতাধীন ইউবনট/অবপমূদ যাজস্বভুক্ত বফববন্ন শূন্য দ অস্থা ী বববিদত বনদ াদগয ভাধ্যদভ পূযদণয বনবভি 

বনম্নফবণ েত তোফরী পূযণ াদদে প্রকৃত ফাাংরাদদী নাগবযকদদয বনকট দত অনরাইদন http://pmgmc.teletalk.com.bd ওদ ফাইদটয ভাধ্যদভ দযখাস্ত আহ্বান 

কযা মাদে। 

 

ক্রবভক 

নাং 

দদয নাভ পফতন পের ও পেড নাং 

(জাতী  পফতন পের, 

২০১৫ অনুমা ী) 

বোগত ও অন্যান্য পমাগ্যতা ইউবনট/অবপদয নাভ যাবয পকাটা  

বনদ াগদমাগ্য 

দদয াংখ্যা 

পম এরাকা/পজরায 

অবধফাীগণ আদফদন 

কযদত াযদফন 

১. ড্রাইবায (বাযী) টাকা ৯৭০০-২৩৪৯০ 

পেড নাং-১৫ 

(ক) পকান স্বীকৃত পফাড ে দত ভাধ্যবভক 

ার্ট েবপপকট ফা ভভাদনয যীো  

উিীণ ে; এফাং 

(খ) বাযী গাড়ী চারনায বফধ ড্রাইববাং 

রাইদন্প বাযী গাড়ী চারনা  ২ (দুই) 

ফৎদযয ফাস্তফ অববজ্ঞতা থাকদত দফ। 

পাস্টভাস্টায পজনাদযর 

এয দপ্তয, পভদরাবরটন 

াদকের, ঢাকা 

1 ঢাকা পভদরাবরটন এরাকা 

ঢাকা নগযী দবেণ বফবাগ ১০ ঢাকা পভদরাবরটন এরাকা 

২. গ্যা বভবি টাকা ৯৩০০-২২৪৯০ 

পেড নাং-১৬ 

(ক) পকান স্বীকৃত পফাড ে দত ভাধ্যবভক 

স্কুর ার্ট েবপদকট ফা ভভাদনয যীো   

উিীণ ে ;  

(খ) াংবিষ্ট পেদে ২(দুই) ফৎদযয  

ফাস্তফ অববজ্ঞতা ; এফাং 

(গ) পকান স্বীকৃত পফাড ে/ইনবস্টর্টউট/ 

প্রবতষ্ঠান দত ইপরকবরকযার/পভকাবনকযার 

পরড পকা েধাযী। 

পাস্টভাস্টায পজনাদযর 

এয দপ্তয, পভদরাবরটন 

াদকের, ঢাকা 

১ ঢাকা পভদরাবরটন এরাকা 

৩. বভডও াইপ টাকা ৯৩০০-২২৪৯০ 

পেড নাং-১৬ 

(ক) পকান স্বীকৃত পফাড ে দত ভাধ্যবভক 

স্কুর ার্ট েবপদকট ফা ভভাদনয যীো  

উিীণ ে ; এফাং 

(খ) পকান স্বীকৃত পফাড ে/ইনবস্টর্টউট/ 

প্রবতষ্ঠান দত বভডও াইপাযীদত ন্যযনতভ 

১(এক) ফৎদযয ার্ট েবপদকট পকা ে 

ম্পন্ন। 

পাস্টার বডদন্পাযী, 

ঢাকা 

১ ঢাকা, গাজীপুয, 

ভাবনকগঞ্জ, মুবন্পগঞ্জ, 

নাযা ণগঞ্জ, নযবাংদী, 

বকদাযগঞ্জ, টাাংগাইর, 

ভ ভনবাং, জাভারপুয, 

পনেদকানা ও পযপুয 

পজরা। 

৪. পইন্টায টাকা ৮২৫০-২০০১০ 

পেড নাং-২০ 

(ক) পকান স্বীকৃত পফাড ে দত ভাধ্যবভক 

স্কুর ার্ট েবপদকট ফা ভভাদনয যীো  

উিীণ ে ; এফাং 

(খ) পইবন্টাং এ দেতা থাকদত দফ। 

ঢাকা নগযী দবেণ বফবাগ ১ ঢাকা পভদরাবরটন এরাকা 

বফঃ দ্রঃ : এবতভ ও াযীবযক প্রবতফন্ধী পকাটা  কর পজরায প্রাথী আদফদন কযদত াযদফন। 

 
 

তোফরী : 

১। প্রাথীয ফ ীভা : ১৫/০১/২০২২ বিঃ তাবযদখ ফ েবনম্ন ফ  ১৮ ফৎয এফাং দফ োচ্চ ফ ীভা ৩০ ফৎয। তদফ ফীয মুবক্তদমাদ্ধা/ীদ ফীয মুবক্তদমাদ্ধায পুে-কন্যা এফাং 

াযীবযক প্রবতফন্ধীদদয পেদে দফ োচ্চ ফ ীভা ৩২ ফৎয। ফ  প্রভাদণয পেদে এবপদডববট েণদমাগ্য ন । 

২। চাকবযযত প্রাথীদদযদক মথামথ কর্তেদেয অনুভবতক্রদভ আদফদন কযদত দফ এফাং পভৌবখক যীোয ভ  বনদ াগকাযী কর্তেে কর্তেক প্রদি অনাবি/ছাড়দেয মূর 

কব জভা বদদত দফ। 

৩। পভৌবখক যীোয ভ  বোগত পমাগ্যতায কর নদদেয মূর কব এফাং বনবদ েষ্ট পকাটা  বনদ াদগয দাবফদায প্রাথীদক তায দাফীয দে যকায বনধ োবযত নদে 

প্রদ েন কযদত দফ এফাং অনরাইদন পূযণকৃত Application Form  কর নদদেয এক পট পদটাকব (তযাব ত) জভা বদদত দফ। এ ছাড়া ইউবন ন 

বযলদ/পৌযবা/বর্ট কদ োদযন কর্তেক প্রদি নাগবযকত্ব নদ ও জাতী  বযচ ে/জন্ বনফন্ধন নদদয মূর কব প্রদ েনপূফ েক পদটাকব (তযাব ত) জভা বদদত 

দফ। 

৪। বনদ াগ কাম েক্রদভয পম পকান ম োদ  ফা বনদ াগদাদনয দযও পকান তথ্য অতয/ভু া/ত্রুর্টপূণ ে দর বকাংফা বনপ াগ যীো  নকর ফা অদুা  অফরম্বন কযদর াংবিষ্ট 

প্রাথীয আদফদন/বনফ োচন ফা বনদ াগ যাবয ফাবতর ফদর গণ্য দফ এফাং তায বফরুদদ্ধ মথামথ আইনানুগ ব্যফস্থা েণ কযা দফ। 

৫। বনদ াদগয পেদে বনদ াগ াংক্রান্ত কর যকাবয বফবধ-বফধান অনুযণ কযা দফ। 

৬। বরবখত ও পভৌবখক যীো  অাংেদণয জন্য পকান প্রকায র্টএ/বডএ প্রদান কযা দফ না। 

৭। বফজ্ঞবপ্তদত প্রকাবত শূন্য দদয াংখ্যা হ্রা/বৃবদ্ধ ফা ফাবতর এভনবক পকানরূ কাযণ দ োদনা ব্যবতদযদক পম পকান ভ  বনদ াগ প্রবক্র া স্থবগত/ফাবতর/প্রতযাায কযায 

ম্পূণ ে েভতা কর্তেে াংযেণ কদযন। 

৮। বনদ াদগয ব্যাাদয কর্তেদেয বদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফদর গণ্য দফ। 

৯। অনরাইদন আদফদনে পূযণ াংক্রান্ত বন ভ ও তোফরী : 

ক) যীো  অাংেদণ ইচ্ছুক ব্যবক্ত http://pmgmc.teletalk.com.bd এই ওদ ফ াইদট জনপ্রান ভন্ত্রণার  কর্তেক প্রফবতেত বনধ োবযত আদফদনে 

পূযণ কযদত াযদফন। আদফদদনয ভ ীভা বনম্নরু: 



 অনরাইদন আদফদনে েণ শুরুয তাবযখ: ০৪-০৪-২০২২ বিঃ কার ১০:০০ টা এফাং পল তাবযখ: ২৫-০৪-২০২২ বিঃ বফকার ০৫:০০ টা। উক্ত ভদ য ভদধ্য User 

ID প্রাপ্ত প্রাথীগণ Online-এ আদফদনে Submit এয ভ  পথদক যফতী ৭২(ফাািয) ঘন্টায ভদধ্য SMS এয ভাধ্যদভ যীোয বপ জভা বদদত াযদফন। 

 খ) অনরাইদন আদফদনদে প্রাথীয স্বােয (বদঘ েয ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও যবঙন ছবফ (বদঘ েয ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) েযান কদয বনধ োবযত স্থাদন  Upload 

কযদফন। 

 গ) Online আদফদদে পূযণকৃত তথ্যই পমদতু যফতী কর কাম েক্রদভ ব্যফহৃত দফ, পদতু আদফদনে পপ্রযণ কযায পূদফ েই পূযণকৃত কর তদথ্যয ঠিকতা 

ম্পদকে প্রাথী বনদজ তবাগ বনবিত দফন। 

 ঘ) প্রাথী Online এ পূযণকৃত আদফদনদেয একর্ট বপ্রন্ট কব যীো াংক্রান্ত পম পকান প্রদ াজদনয া ক বাদফ াংযেণ কযদফন। 

 ঙ) SMS পপ্রযদণয বন ভাফরী ও যীোয বপ প্রদান: Online-এ আদফদনে (Application Form) মথামথবাদফ পূযণ কদয বনদদ েনাভদত ছবফ এফাং 

স্বােয Upload কদয আদফদনে Submit কযা ম্পন্ন দর কবম্পউটাদয ছবফ Application Preview পদখা মাদফ। মবদ Applicant`s 

copy পত পকান তথ্য ভুর থাদক ফা অস্পষ্ট ছবফ (ম্পূণ ে াদা/পঘারা) ফা ছবফ/স্বােয ঠিক না থাদক তাদর আদফদন বপ জভা না বদদ  থাকদরই পকফর পুনযা  

(ওদ দফ) আদফদন কযদত াযদফন। উদেখ্য পম, আদফদন বপ জভাদাদনয দয আয পকান বযফতেন/বযভাজেন/বযফধ েন েণদমাগ্য ন  বফধা  আদফদন বপ জভাদাদনয 

পূদফ ে প্রাথী অফশ্যই উক্ত Applicant`s copy পত তাঁয াম্প্রবতক পতারা যবঙন ছবফ, বনভু ের তথ্য ও স্বােয াংযুক্ত থাকা ও এয ঠিকতায বফল র্ট PDF 

copy ডাউনদরাডপূফ েক বনবিত কদয যবঙন বপ্রন্ট কদয াংযেণ কযদফন। Applicant`s copy-পত একর্ট User ID নম্বয পদও া থাকদফ এফাং User ID 

নম্বয ব্যফায কপয প্রাথী বনদম্নাক্ত দ্ধবতদত পম পকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদযয ভাধ্যদভ ০২(দুই)র্ট SMS কদয ১-৩ নাং ক্রবভদকয দদয জন্য 

যীোয বপ ফাফদ ১০০/- (এক ত) টাকা ও পটবরটদকয াবব ে চাজে ফাফদ ১২/-(ফায) টাকা অদপযতদমাগ্য পভাট ১১২/- (এক ত ফায) টাকা এফাং ৪ নাং ক্রবভদকয 

দদয জন্য যীোয বপ ফাফদ ৫০/- (ঞ্চা) টাকা ও পটবরটদকয াবব ে চাজে ফাফদ ৬/-(ছ ) টাকা অদপযতদমাগ্য পভাট ৫৬/-(ছাান্ন) টাকা অনবধক ৭২(ফাািয) 

ঘন্টায ভদধ্য জভা বদদফন। অনরাইদন আদফদন এফাং টাকা জভায কাজর্ট প্রাথী বনদজ কযদফন। এদেদে অন্য পকান ভাধ্যভ পথপক উক্ত কাজর্ট ম্পন্ন কদয প্রাথী প্রতাবযত 

দর কর্তেে দা ী থাকদফ না। এখাদন বফদলবাদফ উদেখ্য পম, “Online-এ আদফদনদেয কর অাং পূযণ কদয Submit কযা দরও যীোয বপ জভা না 

পদও া ম েন্ত Online আদফদনে পকান অফস্থাদতই গৃীত দফ না”। 
 

প্রথভ SMS: PMGMC<space>UserID বরদখ send কযদত দফ 16222 নম্বদয। 

Example: PMGMC ABCDEF & send to 16222. 

Reply : Applicant`s Name, Tk.112/56 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To 

pay fee Type PMGMC Yes PIN and send to 16222. 
 

বিতী  SMS : PMGMC<space>Yes<space>PIN বরদখ send কযদত দফ 16222 নম্বদয। 

Example: PMGMC Yes 12345678 & send to 16222. 

Reply : Congratulations Applicant`s Name, payment completed successfully for **** Application for 

post xxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxx)  
 

 চ) প্রদফে প্রাবপ্তয বফল র্ট http://pmgmc.teletalk.com.bd ওদ ফাইট অথফা ডাক অবধদপ্তয এয ওদ ফাইট www.bdpost.gov.bd এফাং 

প্রাথীয পভাফাইর পপাদন SMS এয ভাধ্যদভ (শুধুভাে পমাগ্য প্রাথীদদয) মথাভদ  জানাদনা দফ। Online আদফদনদে প্রাথীয প্রদি পভাফাইর পপাদন যীো াংক্রান্ত 

মাফতী  পমাগাদমাগ ম্পন্ন কযা দফ বফধা  উক্ত নম্বযর্ট াফ েেবণক চর যাখা, SMS ড়া এফাং প্রাপ্ত বনদদ েনা তাৎেবণকবাদফ অনুযণ কযা ফাঞ্ছনী । 

 ছ) SMS এ পপ্রবযত User ID এফাং Password ব্যফায কদয যফতীপত পযার নম্বয, দদয নাভ, ছবফ, যীোয তাবযখ, ভ  ও পকদেয নাভ ইতযাবদ তথ্য 

াংফবরত প্রদফে প্রাথী ডাউনদরাড কদয বপ্রন্ট (ম্ভফ দর যবঙন) কদয বনদফন। প্রাথী এই প্রদফের্ট বরবখত যীো  অাংেদণয ভদ  এফাং উিীণ ে দর ব্যফাবযক 

(প্রদমাজয পেদে) ও পভৌবখক যীোয ভ  অফশ্যই প্রদ েন কযদফন। 

 জ) শুধুভাে Teletalk pre-paid mobile নম্বয পথদক প্রাথীগণ বনম্নফবণ েত SMS দ্ধবত অনুযণ কদয বনজ বনজ User ID এফাং Password 

পুনরুদ্ধায কযদত াযদফন। 

  

i) User ID জানা থাকদর:  

        PMGMC<space>Help<space>User<space>User ID & send to 16222. 

 Example: PMGMC Help User ABCDEF & send to 16222. 

 

 ii) PIN Number  জানা থাকদর:  

       PMGMC<space>Help<space>PIN<space>PIN No & send to 16222. 

 Example: PMGMC Help PIN 12345678 & send to 16222. 

 

(ঝ) বফজ্ঞবপ্তর্ট বেকা ছাড়াও ডাক অবধদপ্তদযয www.bdpost.gov.bd ওদ ফাইদট অথফা QR Code েযান এয ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদয একভাে যাষ্ট্রী  

পভাফাইর অাদযটয পটবরটদকয জফ পাট োর http://alljobs.teletalk.com.bd ওদ ফাইদট যাবয প্রদফ কদযও বফজ্ঞবপ্তর্ট াও া মাদফ। বনদ াগ 

যীোয তাবযখ, ভ  ও অন্যান্য তথ্য http://pmgmc.teletalk.com.bd ওদ ফাইট দত জানা মাদফ। 

 (ঞ) অনরাইদন আদফদন কযদত পকান ভস্যা দর vas.quary@teletalk.com.bd ফা staff.pmgmetro@gmail.com  ই-পভইদর 

পমাগাদমাগ কযা মাদফ। Mail এয subject-এ Organization Name: PMGMC. Post Name:******, Applicant`s User ID 

ও Contact Number অফশ্যই উদেখ কযদত দফ। 

 

       (ট)  ডিক্লারেশন : 

প্রার্থীরে অনলাইন আরেদনরেে ডিক্লারেশন অংরশ এই মরম ে ঘ াষণা ডদরে হরে ঘে, প্রার্থী ের্তেে আরেদনরে প্রদত্ত সেল েথ্য সঠিে এেং সেয। প্রদত্ত েথ্য অসেয ো 

ডমথ্যা প্রমাডণে হরল অর্থো ঘোরনা অরোগ্যো ধো ড়রল ো ঘোরনা প্রোেণা ো দুনীডেে আশ্রয় গ্রহণ েেরল ডেংো েীক্ষায় নেল ো অসদুায় অেলম্বন েেরল, 

েীক্ষাে পূরে ে ো রে এমনডে ডনরয়ারেে রে ঘে ঘোরনা ে োরয় প্রার্থীো োডেল কযা দফ এেং সংডিষ্ট প্রার্থীে ডেরুরে আইনেে ব্যেস্থা গ্রহণ েো োরে।   

 

              *  যথাসময়ে Online G Av‡e`bcÎ c~iY I Av‡e`b wd Rgv করার পরামল শ দেো হয়া। 

                                                                                                                                                              

(দমাছাাঃ মানছুরা রহমান দ ৌধুরী) 

দেপুটি দপাস্টমাস্টার দেনায়র 

সংযুক্ত দময়রাপলটন সায়কশ, ঢাকা ও 

সেস্য সল ব, লনব শা ন/বাছাই কলমটি। 


