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ন রঃ ৪৪.১০.০০০০.০০৪.২৮.০০১.২৩-৩৭১ তািরখঃ 
০২ চ  ১৪২৯ব া  
১৬ মাচ ২০২৩ ি া  

িনেয়াগ িব ি  
  

 রা  ম ণালেয়র জনিনরাপ া িবভােগর অধীন  াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স ার (এন এমিস) এর রাজ  খাত  
সরাসির িনেয়াগেযা   পেদর িবপরীেত জাতীয় বতনে ল, ২০১৫ এর ১৬তম ও ২০তম ড  িনে া  অ ায়ী পেদ সরাসির জনবল 
িনেয়ােগর জ  পেদর পাে  বিণত শেত ত বাংলােদিশ নাগিরকেদর িনকট হেত অনলাইেন (http://ntmc.teletalk.com.bd 
ওেয়ব সাইেট) আেবদনপ  আহবান করা যাে ।  
 

িমক 
ন র 

পেদর নাম, ড ও বতন 
ল (জা. ব. ল ২০১৫ 

অ যায়ী) 

পেদর 
সং া 

িশ াগত যা তা ও অিভ তা য সকল জলার 
াথ গণ আেবদন 

করেত পারেবন 
১। অিফস সহকারী কাম 

কি উটার া িরক 
(ে ড-১৬) 

টাঃ ৯,৩০০/- ২২,৪৯০/- 

০৩ (িতন)  (ক) কােনা ী ত বাড হইেত উ  মা িমক 
সা িফেকট বা সমমােনর পরী ায় উওীণ। 
(খ)  কি উটার চালনায় িশ ণ া । 
(গ)  কি উটার া ের িত িমিনেট সবিন  গিতঃ 
    (অ)   বাংলায়- ২০  শ  এবং  
    (আ)   ইংেরিজেত- ২০  শ । 

সকল জলা 

২। ার িকপার 
(ে ড-১৬) 

টাঃ ৯,৩০০/- ২২,৪৯০/- 

০১ (এক)  (ক)  কােনা ী ত বাড হইেত উ  মা িমক 
সা িফেকট বা সমমােনর পরী ায় উওীণ। 
(খ)  কি উটার চালনায় িশ ণ া  এবং 
কি উটাের MS Office এ কাজ করার দ তা 
থাকেত হইেব। 

সকল জলা 

৩। অিফস সহায়ক 
( ড-২০) 

টাঃ ৮,২৫০/-  ২০,০১০/- 

০৫ (প চ)  কােনা ী ত বাড হইেত মা িমক ল সা িফেকট 
বা সমমােনর পরী ায় উওীণ। 

সকল জলা 

 

আেবদন ফরম রণ এবং পরী ায় অংশ হেণর ে  িন বিণত শতাবিল অব ই অ সরণ করেত হেব: 
 

১। ০১.০৩.২০২৩ ি . তািরেখ সাধারণ াথ ,  - গা ী এবং বীর ি েযা া/শহীদ ি েযা ােদর -ক ােদর -ক ার ে  
বয়সসীমা ১৮-৩০ বছর। তেব জন শাসন ম ণালেয়র ২২ সে র ২০২২ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১৪৯ ন র ারক 
অ যায়ী আেবদনকারীর বয়স ২৫.০৩.২০২০ ি . তািরেখ সেবা  বয়সসীমার মে  থাকেল উ  াথ  আেবদন করার যা  হেবন। বীর 

ি েযা া/শহীদ ি েযা ােদর -ক া, এিতম এবং শারীিরক িতব ীেদর ে  বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর। বয়স মােণর ে  কান 
এিফেডিভট হণেযা  হেব না। 
 

২। এই িনেয়াগ িব ি েত বিণত  পদ রেণ “ াশনাল টিলকিমউিনেকশন মিনটিরং স ার (কমচারী) িনেয়াগ িবিধমালা ২০২০” 
অ সরণ করা হেব। এত তীত িনেয়াগ সং া  িব মান সরকাির যাবতীয় িবিধ-িবধান/আেদশ/িনয়মাবলী এবং পরবত েত এ সং া  িবিধেত 
কােনা সংেশাধন হেল তা অ সরণ করা হেব। এন এমিস’র িনেয়াগ িবিধমালায় িনেয়াগ সং া  কান সংশয় দখা িদেল জন শাসন 

ম ণালেয়র কমন পদ িনেয়াগ িবিধমালা, ২০১৯ অ সরণ করা হেব। 
 

৩। সরকাির, আধা-সরকাির ও ায় শািসত িত ােন কমরত াথ েদর অব ই যথাযথ ক পে র অ মিত েম আেবদন করেত হেব। 
তেব সকল চা িররত াথ েক মৗিখক পরী ার সময় িনেয়াগকারী ক প  ক ক দ  অনাপি  পে র ল কিপ জমা িদেত হেব। এ ে  
কােনা অি ম কিপ হণ করা হেব না। 

 

৪। সকল পেদর জ  িলিখত ও মৗিখক পরী া হণ করা হেব। ১ ও ২ নং িমেক বিণত পেদর জ  িলিখত ও বহািরক পরী ায় 
উ ণ এবং ৩ নং িমেক বিণত পেদর জ  িলিখত পরী ায় উ ণ াথ রাই মৗিখক পরী ার জ  যা  িবেবিচত হেবন। 
 

৫। মৗিখক পরী ার সময় সংি  সকল িশ াগত যা তার সনদ/ ত য়ন/অনাপি পে র লকিপ দশন করেত হেব এবং রণ ত 
Application Form সহ আেবদেন দািখল ত সকল সনদ এবং েবশপ সহ সত ািয়ত একেসট ফেটাকিপ দািখল করেত হেব। এছাড়া 
জলার ায়ী বািস ার মাণপ  িহেসেব ইউিনয়ন পিরষদ/েপৗরসভা/িস  কেপােরশন ক ক দ  সনদ দান করেত হেব।  

 
 
 



৬। আেবদনকারী ি েযা া/শহীদ ি েযা ার -ক া ও -ক ার -ক া (নািত-নাতিন) হেল উ  ব ে র পে  
আেবদনকারীেক (সংি  বীর ি েযা ার গেজট/ভারতীয় তািলকা/লাল ি বাতা ন র/সামিয়ক সনেদর ন র ও তািরখ/বা স সনেদর ন র 
ও তািরখ উে খ বক) সংি  ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান/িস  কেপােরশেনর ওয়াড কাউি লর /েপৗরসভার ময়র ক ক দ  মাণপ  
উপ াপন করেত হেব। 
 

৭। াথ র যা তা যাচাইঃ াথ  ক ক দ  কান ত  বা দািখল ত কাগজপ  জাল, িম া বা িব ি েত চাওয়া নতম শেতর 
সােথ গরিমল/অসাম তা পাওয়া গেল/ য়া মািণত হেল িকংবা পরী ায় নকল বা অস পায় অবল ন করেল সংি  াথ র ািথতা 
বািতল করা হেব এবং তার িব ে  যথাযথ আইনা গ ব া হণ করা হেব। ল ত /জাল কাগজপ  দিশত হেল পরী ায় উ ণ য কান 

াথ র ািথতা পরী া চলাকালীন অথবা পরবত েত য কােনা সমেয় ািথতা বািতল করার মতা ক প  সংর ণ কেরন। 
 

৮। যিদ কান াথ  বাংলােদেশর নাগিরক না হন অথবা বাংলােদেশর হায়ী বািস া না হন, অথবা বাংলােদেশর ডিমসাইল না হন 
িকংবা বাংলােদেশর নাগিরক নন এমন কান ি েক িবেয় কেরন বা িবেয় করার জ  িত িতব  হন তেব িতিন আেবদন করার জ  
যা  িবেবিচত হেবন না। 

 

৯। িলিখত, মৗিখক ও বহািরক পরী ায় অংশ হেণর জ  কান কার ভাতা দান করা হেব না। 
 

১০। ক প  পেদর সং া াস/ ি  ও িব ি  বািতল িকংবা িবিধ মাতােবক িনেয়াগ সং া  য কান পিরবতন করার অিধকার 
সংর ণ কেরন। 
 

১১। অনলাইন (Online) তীত কান আেবদন হণ করা হেব না। 
 

১২। অনলাইেন আেবদনপ  রণ সং া  িনয়মাবলী ও করণীয়ঃ 
 

ক) পরী ায় অংশ হেণর আ হী াথ গণ http://ntmc.teletalk.com.bd এই ওেয়ব সাইেট আেবদনপ  রণ করেত 
পারেবন। আেবদেনর সময়সীমা িন প: 

(i) Online -এ আেবদনপ  রণ ও আেবদন িফ জমাদান র তািরখ ও সময় ২১ মাচ ২০২৩ তািরখ সকাল 
১০.০০ ঘ কা। 

(ii) Online-এ আেবদনপ  জমাদােনর শষ তািরখ ও সময়: ১০ এি ল ২০২৩ি . িবকাল ৫:০০ ঘ কা। 

উ  সময়সীমার মে  USER ID া  াথ গণ Online-এ আেবদনপ  Submit এর সময় থেক পরবত  ৭২ 
(বাহা র) ঘ ার মে  SMS এ পরী ার িফ জমা িদেত পারেবন। 

খ) Online আেবদনপে  াথ তার রিঙন ছিব (ৈদঘ  ৩০০×  ৩০০ pixel)  ও া র ( দঘ  ৩০০×  ৮০ pixel) 
ান কের িনধািরত ােন Upload করেবন। ছিবর সাইজ সেবা  100 KB ও া েরর সাইজ সেবা  60 KB  হেত হেব। 

গ) Online আেবদনপে  রণ ত ত ই যেহ  পরবত  সকল কায েম ব ত হেব, সেহ  Online-এ আেবদনপ  
Submit করার েবই রণ ত সকল তে র স কতা স েক াথ  িনেজ শতভাগ িনি ত হেবন। 

ঘ) াথ  Online-এ রণ ত আেবদনপে র এক  রিঙন ি কিপ পরী া সং া  য কােনা েয়াজেন সহায়ক িহেসেব 
সংর ণ করেবন এবং মৗিখক/ বহািরক পরী ার সময় এক কিপ জমা দেবন। 

ঙ) SMS রেণর িনয়মাবলী ও পরী ার িফ দান  : Online-এ আেবদনপ  (Application Form) যথাযথভােব 
রণ কের িনেদশনা মাতােবক ছিব এবং া র Upload  কের আেবদনপ  Submit স  হেল কি উটাের ছিবসহ 

Application Preview দখা যােব। িন ল ভােব আেবদনপ  Submit করা স  াথ  User ID ,ছিব এবং া র  
এক  Applicant’s copy পােবন। উ  Applicant’s copy াথ  Download বক রি ন ি  কের সংর ণ করেবন। 
Applicant's copy - ত এক  User ID ন র  দয়া থাকেব এবং User ID ন র বহার কের াথ  িনে া  প িতেত য 
কােনা Teletalk pre-paid mobile ন র এর মা েম ০২ ( ই)   SMS কের পরী ার িফ বাবদ িনেয়াগ িব ি েত 

বিণত ছেক ১ ও ২ নং িমেকর জ  িফ বাবদ ২০০/- ( ইশত) টাকা ও Teletalk এর সািভস চাজ ২৩/- ( তইশ) টাকাসহ 
অেফরতেযা  মাট ২২৩/- ( ইশত তইশ) টাকা এবং ৩ নং িমেকর জ  পরী ার িফ বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা ও 
Teletalk এর সািভস চাজ ১২/-(বােরা) টাকাসহ অেফরতেযা  মাট ১১২/-(একশত বােরা) টাকা অনিধক ৭২ (বাহা র) ঘ ার 
মে  জমা িদেবন। এখােন িবেশষভােব উে  য, “Online-এ আেবদন পে র সকল অংশ রণ কের Submit করা হেলও 
পরী ার িফ জমা না দয়া পয  Online  আেবদনপ  কান অব ােতই হীত হেব না”। 

 

থম SMS  : NTMC <space> User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের। 
Example  : NTMC ABCDEF & send to 16222 
 

Reply     : Applicant's Name, Tk. 223 / 112 Will be charged as application fee. Your PIN 
is 12345678. To pay fee Type NTMC <space> Yes <space> PIN and send to 16222. 
 

ি তীয় SMS: NTMC <space> Yes <space>  PIN িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের। 
Example  : NTMC Yes 12345678 and send to 16222. 
 

Reply: Congratulations! Applicant's Name, Payment completed successfully for NTMC 
Application for post name xxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx)   

 



 
 

চ) েবশপ  াি র িবষয়  http:// ntmc.teletalk.com.bd ওেয়ব সাইেট এবং াথ র মাবাইল ফােন SMS এর 
মা েম ( মা  যা  াথ েদরেক) যথাসমেয় জানােনা হেব। Online আেবদনপে  াথ র দ  মাবাইল ফােন পরী া 
সং া  যাবতীয় যাগােযাগ স  করা হেব িবধায় উ  ন র  সাব িণক সচল রাখা, SMS পড়া এবং া  িনেদশনা 
তাৎ িণকভােব অ সরণ করা বা নীয়। 

ছ)  SMS-এ িরত User ID  এবংPassword  বহার কের পরবত েত রাল ন র, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ, 
সময় ও ান/ কে র নাম ইত ািদ ত  সংবিলত েবশপ  াথ  Download বক রিঙন ি  কের িনেবন। াথ  েবশ প  
িলিখত পরী ায় অংশ হেণর সময় এবং উ ীণ হেল মৗিখক ও বহািরক পরী ার সমেয় অব ই দশন করেবন। 

জ) মা  Teletalk pre-paid মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত SMS প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User 
ID  এবং Password ন ার করেত পারেবন। 

i) User ID জানা থাকেল NTMC<space>Help<space>  User <space>  User ID & Send to16222 
Example: NTMC Help User ABCDEF & Send to 16222 

ii) PIN Number জানা থাকেল NTMC<space>Help <space> PIN <space> PIN Number & Send to 
16222 
Example: NTMC Help PIN 12345678& Send to 16222 

ঝ) িব ি  পি কা ছাড়াও এন এমিস’র ওেয়বসাইট www.ntmc.gov.bd এ িব ি সহ এত  সং া  
সকল ত  দখা যােব। অথবা QR Code ান এর মা েম বাংলােদেশর একমা  রা ীয় মাবাইল অপােরটর 
টিলটেকর জবেপাটাল https://alljobs.teletalk.com.bd/ntmc ওেয়ব সাইেট সরাসির েবশ কেরও িব ি  

পাওয়া যােব। িনেয়াগ পরী ার তািরখ, সময় ও অ া  ত  www.ntmc.gov.bd ওেয়ব সাইট হেত জানা যােব। 
 

ঞ)  Online-এ আেবদন করেত কােনা সম া হেল যেকােনা টিলটক ন র থেক ১২১ অথবা 
alljobs.query@teletalk.com.bd বা ntmcbd@gmail.com ই- মইল এ যাগােযাগ করা যােব। এছাড়া টিলটেকর 
জবেপাটাল এর ফস কেপজ https://www.facebook.com/alljobsbdteletalk এ মেসজ এর মা েম যাগােযাগ করা 
যােব (Mail/ মেসজ এর subject-এ Organization Name: NTMC, Post Name: *****, Applicant’s User 
ID ও Contact Number অব ই উে খ করেত হেব)। 
 
ট। িড ােরশনঃ  াথ েক অনলাইন আেবদনপে র িড ােরশন অংেশ এই মেম ঘাষণা িদেত হেব য, াথ  ক ক 
আেবদনপে র দ  সকল ত  স ক এবং সত । দ  ত  অসত  বা িম া মািণত হেল অথবা কান অেযা তা ধরা পড়েল বা 
কান তারণা বা নীিতর আ য় হণ করেল িকংবা পরী ায় নকল বা অস পায় অবল ন করেল, পরী ার েব বা পের অথবা 

িনেয়ােগর পের য কান পযােয় াথ তা বািতল করা হেব এবং সংি  াথ র িব ে  আইনগত ব া হণ করা যােব। 
 

১২। Online এ আেবদন ও িনেয়াগ পরী া সং া  য কান িবষেয় িনেয়াগকারী ক পে র িস া ই ড়া  বেল গ  হেব। 

 
  

 
 
 

মাহা দ বােকর, এএফডি উিস, িপএসিস 
পিরচালক (ি েগিডয়ার জনােরল) 
ও 
সভাপিত 
এন এমিস িনেয়াগ কিম  


