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মিদয়াগ মবজ্ঞমি 

 
প্রাথমিক ও গণমশক্ষা িন্ত্রণালদয়র মিয়ন্ত্রণাধীি উপানুষ্ঠামিক মশক্ষা ব্যুদরার আওতায় মিৌমলক সাক্ষরতা প্রকল্প 

(৬৪ মজলা) এর মিম্নবমণ িত শূণ্য পেসমূদে সম্পূণ ি অস্থায়ী মিমিদত মকবলিাত্র প্রকল্প মিয়াদের জন্য সরকারী মবমধ 

মিাতাদবক সাকুল্য মবতদি (Consolidated Pay) মিদয়াগ প্রোদির মিমিি বাাংলাদেদশর প্রকৃত িাগমরকদের মিকট 

েদত েরখাস্ত আেবাি করা যাদে।  
 

পদের িাি পদের সাংখ্যা  মেড ও সাকুল্য মবতি  মযাগ্যতা ও অমিজ্ঞতার মববরণ 

উপদজলা মপ্রাোি 

অমিসার 

৪৩ 

(কি মবমশ 

েদত পাদর) 

১০ি মেড,  

টাকা-২৪৭০০/- (২০১৫ 

সাদলর জাতীয় মবতি 

মেল অনুযায়ী) 

 ময মকাি মবষদয় িাষ্টার মডেী।  

 কমিউটাদর েক্ষতাসিন্ন েদত েদব (MS Office & 

Internet Operations)| 

 উপানুষ্ঠামিক মশক্ষা কি িসূমিদত কাদজর অমিজ্ঞতা অমতমরক্ত 

মযাগ্যতা মেদসদব মবদবমিত েদব। 

 
 

শতিাবলী: 

১। আদবেিপত্র পূরণ সাংক্রান্ত শতিাবমল: 

K. পরীক্ষায় অাংশেেদণর ইচ্ছুক http://BLP.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদট আদবেিপত্র পূরণ করদত পারদবি। 

আদবেদির সিয়সীিা মিম্নরূপ: 

 i. Online-এ আদবেিপত্র পূরণ ও পরীক্ষার মি জিাোি শুরুর তামরখ ও সিয়: ১২ মসদেম্বর ২০১৮ সকাল ১০.০০মি.। 

 ii. Online-এ আদবেিপত্র জিাোদির মশষ তামরখ ও সিয়: ২৭ মসদেম্বর রাত ১২.০০মি.। 

  উক্ত সিয়সীিার িদে User ID প্রাি প্রাথীগণ Online-এ আদবেিপত্র Submit-এর সিয় মথদক পরবতী ৭২ 

(বাোির) ঘন্টার িদে এসএিএস এ পরীক্ষার মি জিা মেদত পারদবি। 

L. Online আদবেিপদত্র প্রাথী তাঁর রমিি ছমব (দেঘ িু  ৩০০×প্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাক্ষর (দেঘ িু  ৩০০×প্রস্থ ৮০) pixel 

েুাি কদর মিধ িামরত স্থাদি Upload করদবি। ছমবর সাইজ সদব িাচ্চ 100KB ও স্বাক্ষদরর সাইজ সদব িাচ্চ 60KB 

েদত েদব। 

  
M. Online আদবেিপদত্র পূরণকৃত তথ্যই মযদেতু পরবতী সকল কায িক্রদি ব্যবহৃত েদব, মসদেতু Online-এ 

আদবেিপত্র Submit করার পূদব িই পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকি প্রাথী মিদজ শতিাগ মিমিত েদবি। 

পুিঃপূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকি প্রাথী মিদজ শতিাগ মিমিত েদবি। 

N. প্রাথী Online-এ পূরণকৃত আদবেিপদত্রর একটি মপ্রণ্টকমপ পরীক্ষা সাংক্রান্ত ময মকাি প্রদয়াজদির সোয়ক মেদসদব 

সাংরক্ষণ করদবি।  

O. SMS মপ্ররদণর মিয়িাবলী ও পরীক্ষার মি প্রোি: Online-এ আদবেিপত্র (Application Form) যথাযথিাদব 

পূরণ কদর মিদে িশিা িদত ছমব এবাং Signature upload কদর আদবেিপত্র Submit করা সিন্ন েদল 

কমিউটাদর ছমবসে Application Preview মেখা যাদব। মির্ভ িলিাদব আদবেিপত্র Submit করা সিন্ন প্রাথী 

একটি User ID ছমব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s copy পাদবি। উক্ত Applicant’s copy প্রাথী 

মপ্রণ্ট অথবা download কদর সাংরক্ষণ করদবি। Applicant’s কমপদত একটি User ID িম্বর মেয়া থাকদব এবাং 

User ID িম্বর ব্যবোর কদর প্রাথী মিদম্নাক্ত পদ্ধমতদত ময মকাি Teletalk pre-paid mobile িম্বদরর িােদি 

০২ (দুই) টি SMS কদর পরীক্ষার মি বাবে ৫০০/- টাকা অিমধক ৭২ (বাোির) ঘণ্টার িদে জিা মেদবি। 

file:///C:/Users/BLP/Desktop/যঃঢ়:/w..নহভব.মড়া.নফ


মবদশষিাদব উদেখ্য, “Online-এ আদবেিপদত্রর সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা েদলও পরীক্ষার মি জিা িা 

মেয়া পয িন্ত Online আদবেিপত্র মকাি অবস্থাদতই গৃেীত েদব িা’’। 

 

 প্রথি SMS: BLP<space>User ID মলদখ Send করদত েদব 16222 িম্বদর। 

Example: BLP ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk-500 will be charged as application fee. Your PIN is 

12345678. To pay fee Type BLP<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 

 

 মিতীয় SMS: BLP<space>YES<space>PIN মলদখ Send করদত েদব 16222 িম্বদর। 

Example: BLP YES 12345678 

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

BLP Application for xxxxxxxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password 

(xxxxxxxx). 
P. প্রদবশপত্র প্রামির মবষয়টি http://BLP.teletalk.com.bd A_ev, BNFE and MoPME Website: 

www.bnfe.gov.bd and www.mopme.gov.bd   Gi ওদয়বসাইদট এবাং প্রাথীর মিাবাইল মিাদি SMS-

এর িােি (শুধু মযাগ্য প্রাথীদেরদক) যথাসিদয় জািাদিা েদব। Online আদবেিপদত্র প্রাথীর প্রেি মিাবাইল মিাদি 

পরীক্ষা সাংক্রান্ত যাবতীয় মযাগাদযাগ সিন্ন করা েদব মবধায় উক্ত িম্বরটি সাব িক্ষমণক সিল রাখা, SMS Read করা 

এবাং প্রাি মিদে িশিা Zvr¶wYKfv‡e অনুসরণ করা বাঞ্ছিীয়। 

Q. SMS-এ মপ্রমরত User ID এবাং Password ব্যবোর কদর পরবতীদত মরাল িম্বর, পদের িাি, ছমব, পরীক্ষার 

তামরখ, সিয় ও মিনুুর িাি ইতুামে তথ্য সম্বমলত প্রদবশপত্র প্রাথী Download পূব িক Print (সম্ভব েদল রমিি) 

কদর মিদবি। প্রাথী এই প্রদবশপত্রটি মলমখত পরীক্ষায় অাংশেেদণর সিদয় এবাং উিীণ ি েদল মিৌমখক পরীক্ষার সিদয় 

অবশ্যই প্রেশ িি করদবি। 

R. 
শুধু মটমলটক মপ্র-মপইড মিাবাইল মিাি মথদক প্রাথীগণ মিম্নবমণ িত SMS পদ্ধমত অনুসরণ কদর মিজ মিজ User ID  

Serial এবাং PIN পুিরুদ্ধার করদত পারদবি। 

 i. User ID জািা থাকদল BLP<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 

16222. 

Example: BLP HELP USER ABCDEF 
 ii. PIN Number জািা থাকদল: BLP<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 

16222. 

Example: BLP HELP PIN 12345678 
 

২। ৩১ আগস্ট ২০১৮ তামরদখ প্রাথীর বয়স ১৮ েদত ৩০ (মত্রশ) বছদরর িদে েদত েদব। বয়স প্রিাদণর জন্য এমিদডমিট 

েেণদযাগ্য েদব িা;  

৩। মুমক্তদযাদ্ধা মকাটার সক্ষমত্র বয়স সীিা ৩২ (বমত্রশ) বছর পয িন্ত মশমথলদযাগ্য;  

৪। প্রাথীদক অবশ্যই বাাংলাদেদশর িাগমরক েদত েদব। বাাংলাদেদশর িাগমরক িি এিি কারও সাদথ বববামেক সূদত্র আবদ্ধ েদয় 

থাকদল মকাংবা মববাদের জন্য অিীকারবদ্ধ েদয় থাকদল মতমি আদবেি করার মযাগ্য েদবি িা; 

৫। সিাি প্রকদল্পর জিবল অন্য প্রকদল্প মিদয়াদগর সক্ষমত্র জিপ্রশাসি কর্তিক জারীকৃত ১৬.০৬.২০০৩ তামরদখ সি/সওব্য/৩-১(২)-

১১/২০০৩-৭২ সাংখ্যক স্মারক মিাতাদবক প্রদবশ পদে মিদয়াদগর বয়সসীিা মশমথলদযাগ্য; 

৬। ইিদিপ/উপানুষ্ঠামিক মশক্ষা অমধেির/উপানুষ্ঠামিক মশক্ষা ব্যুদরা কর্তিক ইদতাপূদব ি বাস্তবাময়ত মবমিন্ন প্রকদল্পর অমিজ্ঞতা ও 

েক্ষতা সিন্ন কি িিারীদের সক্ষমত্র মশক্ষাগত মযাগ্যতা ও বয়স মশমথলদযাগ্য এবাং মিদয়াগোদির সক্ষমত্র তাদেরদক অোমধকার 

প্রোি করা েদত পাদর; 

৭। মিৌমখক পরীক্ষার সিয় প্রাথীদক োমখলকৃত Application Form সে মিদম্নাক্ত পত্রামে োমখল করদত েদব; 

 ক) প্রথি মেণীর মগদজদটড কি িকতিা কর্তিক সতুাময়ত সদ্য মতালা পাসদপাট ি সাইদজর ২ (দুই) কমপ ছমব; 

খ) মুমক্তদযাদ্ধা/শেীে মুমক্তদযাদ্ধার সন্তাি মেদসদব আদবেি পদত্রর সাদথ মুমক্তদযাদ্ধা/শেীে মুমক্তদযাদ্ধা মপতা/িাতার মুমক্তদযাদ্ধার 

সাটি িমিদকট এর ১ি মেণীর মগদজদটড কি িকতিা কর্তিক সতুাময়ত কমপ; 

গ) ১ি মেণীর মগদজদটড কি িকতিা কর্তিক সতুাময়ত মশক্ষাগত মযাগ্যতার সকল মূল/সািময়ক সিে ও কমিউটাদর েক্ষতার 

সিদের কমপ; 

 ঘ) উপজাতীয় প্রাথীদের সক্ষমত্র মজলা প্রশাসক কর্তিক প্রেি সিে ১ি মেণীর মগদজদটড কি িকতিা কর্তিক সতুাময়ত; 

ঙ) ইউমিয়ি পমরষদের মিয়ারম্যাি/দপৌরসিা মিয়র/মসটি কদপ িাদরশদির ওয়াড ি কমিশিাদরর মিকট েদত মিজ মজলা উদেখসে 

িাগমরকত্ব ও িামরমত্রক ববমশদষ্টুর সাটি িমিদকট;  

http://www.bnfe.gov.bd/
http://www.mopme.gov.bd/


৮। মিদয়াদগর সক্ষমত্র সরকারী মবমধ-মবধাি এবাং মকাটা পদ্ধমত অনুসরণ কদর মিদয়াগ প্রমক্রয়া সিন্ন করা েদব; 

৯। োমখলকৃত মকাি কাগজপত্র মিরত মেয়া েদব িা; 

১০। মিৌমখক পরীক্ষার সিয় প্রাথীদক সকল সিেপদত্রর মূল কমপ প্রেশ িি করদত েদব; 

১১। আদবেিপদত্র মকািরূপ অসতু মববরণ/তথ্য পাওয়া মগদল আদবেিকারী চুড়ান্তিাদব িদিািীত েওয়া সদেও আদবেিপত্র বামতল 

বদল গণ্য েদব এবাং ঐ প্রাথীর মবরুদদ্ধ আইিানুগ ব্যবস্থা েেণ করা েদব; 

১২। প্রাি সকল আদবেিপত্র যািাই-বাছাই কদর কর্তিপক্ষর মবদবিিায় মকবলিাত্র উপযুু্ক্ত প্রাথীগণদক মলমখত পরীক্ষার জন্য 

এসএিএস এর িােদি অবগত করা েদব। মিৌমখক বা অন্যান্য পরীক্ষার জন্য পত্র মপ্ররণ করা েদব িা তদব উপানুষ্ঠামিক মশক্ষা 

ব্যুদরার ওদয়বসাইট www.bnfe.gov.bd/www.mopme.gov.bd- এ প্রকাশ করা েদব; 

১৩। অথ ি িন্ত্রণালদয়র অথ ি মবিাগ কর্তিক জারীকৃত পমরপদত্রর সাংদযাজিীদত মিধ িামরত সাকুল্য মবতি কাঠাদিার মবমধ মবধাি প্রদযাজু 

েদব; 

১৪। মিদয়াগ মবজ্ঞমি জারীর পদরও উন্নয়ি প্রকদল্পর কি িকতিা/কি িিারী মিদয়াগ সাংক্রান্ত কর্তিপসক্ষর জারীকৃত প্রাসমিক সকল 

আদেশ/পমরপত্র/ িীমতিালা প্রদযাজু েদব; 

১৫। মিদয়াগ মবজ্ঞমিদত উমেমখত পদের সাংখ্যা কর্তিপসক্ষর প্রদয়াজিীয়তার মিমরদখ হ্রাস/বৃমদ্ধ েদত পাদর;  

১৬। মযদকাি আদবেিপত্র বামতল ও সাংরক্ষণসে মিদয়াগ সাংক্রান্ত মবষদয় মিদয়াগকারী কর্তিপসক্ষর মসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য েদব; 

১৭। মিব িািিী পরীক্ষায় অাংশেেদণর জন্য আদবেিকারীদক মকাি প্রকার যাতায়াত িাতা ও বেমিক িাতা প্রোি করা েদব িা;  

১৮। মিদয়াগ মবজ্ঞমিটি উপানুষ্ঠামিক মশক্ষা ব্যুদরার ওদয়বসাইট www.bnfe.gov.bd/www.mopme.gov.bd- মত পাওয়া 

যাদব। 

 
 

 

 

(স াোঃ আব্দুর রহ ান) 

প্রকল্প পররচালক (অর োঃ দারিত্ব)  
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