
 অনলাইন (Online)-এ আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত ননয়মােলী ও শর্তােলীীঃ 

 

 (ক) পরীক্ষায় অংশগ্রহবণ ইচ্ছুক ব্যনি http://jobs.teletalk.com.bd - এই ওবয়েসাইবে প্রবেশ কবর আবেদনপত্র পূরণ করবর্  

      পারবেন। 

অনলাইবন আবেদন ফরম পূরণ ও পরীক্ষার নফ জমাদাবনর সময়সীমা (র্ানরখ ও সময়):  

i) অনলাইবন আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার নফ জমাদান শুরুর র্ানরখ ও সময়ীঃ  

[উবেখ্য যে, প্রার্থীবদরবক আবেদনপত্র দানখবলর সময় যর্থবক পরের্ী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মবে পরীক্ষার 

নফ জমাদান সম্পন্ন কবরবর্ হবে।] 

১২ জুন ২০২২ নরীঃ 

সকাল ১০:০০ো। 

ii) অনলাইবন আবেদনপত্র জমাদাবনর যশষ র্ানরখ ও সময়ীঃ  

[উি সময়সীমার মবে শুধুমাত্র User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণই পরের্ী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মবে অর্থ তাৎ ৩ 

জুলাই ২০২২ নরীঃ র্ানরখ নেকাল ৫.০০ ঘটিকার মবে জমা নদবর্ পারবেন।] 

৩০ জুন ২০২২ নরীঃ 

নেকাল ৫.০০ো। 

 

 

 (খ) অনলাইবন আবেদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভাবে পূরণ কবর প্রার্থী র্াঁর রনিন ছনে (দদঘ তয ৩০০× প্রস্থ ৩০০ pixel) 

ও স্বাক্ষর (দদঘ তয ৩০০× প্রস্থ ৮০ pixel) স্ক্যান কবর ননর্ তানরর্ স্থাবন Upload করবেন। ছনের সাইজ সবে তাচ্চ 100 KB ও স্বাক্ষবরর 

সাইজ সবে তাচ্চ 60 KB হবর্ হবে। 
 

 (গ) অনলাইন আবেদনপবত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই যেবহতু পরের্ী সকল কাে তক্রবম ব্যেহৃর্ হবে, যসবহতু অনলাইবন আবেদনপত্র Submit  

করার পূবে তই পূরণকৃর্ সকল র্বথ্যর সঠিকর্া সম্পবকত প্রার্থী ননবজ শর্ভাগ নননির্ হবেন। 

 

 (ঘ) প্রার্থী অনলাইবন পূরণকৃর্ আবেদনপবত্রর রঙিন প্রিন্ট কপ্রি িরীক্ষা সংক্রান্ত যে যকান িয় াজয়নর সহা ক প্রহয়সয়ে 
সংরক্ষণ করয়েন। 
  

 (ি) এসএমএস  (SMS) যপ্ররবণর ননয়মােলী ও পরীক্ষার নফ প্রদান: 

অনলাইবন আবেদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভাবে পূরণ কবর আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হবল ছনেসহ 

Application Preview যদখা োবে। ননর্ভ তলভাবে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছনে এেং স্বাক্ষরযুি 

একটি Applicant's copy পাবেন। উি Applicant's copy প্রার্থী download পূে তক রঙিন প্রিন্ট কয়র সংরক্ষণ করয়েন। 
Applicant's copy-যর্ একটি User ID নম্বর যদয়া র্থাকবে এেং User ID নম্বর ব্যেহার কবর প্রার্থী ননবনাি পদ্ধনর্বর্ যে যকান 

Teletalk Pre-paid Mobile নম্ববরর মােবম ০২ (দুই) টি SMS কবর পরীক্ষার নফ োেদ ১০০০/-(এক হাজার) োকা অননর্ক ৭২ 

(োহাত্তর) ঘন্টার মবে জমা নদবেন। 
 

এখাবন নেবশষভাবে উবেখ্য, “Online-এ আবেদনপবত্রর সকল অংশ পূরণ কবর Submit করা হবলও পরীক্ষার জন্য ননর্ তানরর্ নফ 

জমা না যদয়া পে তন্ত Online আবেদনপত্র যকান অেস্থাবর্ই গৃহীর্ হবে না।”  

প্রর্থম SMS: TBL<space>UserID নলবখ Send করবর্ হবে 16222 নম্ববর। 

                 Example: TBL   ABCDEF  

Reply: Applicant's Name, Tk- 1000/- will be charged as application fee. Your PIN is 123456. To pay 

fee, Type TBL<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 

নির্ীয় SMS: TBL<space>Yes<space>PIN নলবখ Send করবর্ হবে 16222 নম্ববর।  

                  Example: TBL  Yes  12345678 

http://jobs.teletalk.com.bd/


Reply: Congratulations! Applicant's Name, payment completed successfully for TBL Application 

for post (xxxxxxxxx) User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 
 

 

 (চ) প্রবেশপত্র প্রানপ্তর নেষয়টি http://jobs.teletalk.com.bd ওবয়েসাইবে এেং প্রার্থীর যমাোইল যফাবন SMS এর মােবম 

(শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীবদরবক) ের্থাসমবয় জানাবনা হবে। অনলাইন আবেদনপবত্র প্রার্থীর প্রদত্ত যমাোইল যফাবন পরীক্ষা সংক্রান্ত োের্ীয় 

যোগাবোগ সম্পন্ন করা হবে নের্ায় উি নম্বরটি সাে তক্ষনণক সচল রাখা, SMS পড়া এেং প্রাপ্ত ননবদশ তনা র্াৎক্ষনণকভাবে অনুসরণ করা 

োঞ্ছনীয়।  
 (ছ) SMS-এ যপ্রনরর্ User ID এেং Password ব্যেহার কবর পরের্ীবর্ যরাল নম্বর, পবদর নাম, ছনে, পরীক্ষার র্ানরখ, সময় ও 

স্থাবনর/যকবের  নাম ইর্যানদ র্থ্য সংেনলর্ প্রবেশপত্র প্রার্থী Download পূে তক রনিন Print কবর ননবেন। প্রার্থী প্রবেশপত্রটি নলনখর্ 

পরীক্ষায় অংশগ্রহবণর সময় এেং উত্তীণ ত হবল ব্যেহানরক (প্রবোজয যক্ষবত্র) ও যমৌনখক পরীক্ষায় অংশগ্রহবণর সময় অেশ্যই প্রদশ তন করবেন। 

 

 (জ) শুধুমাত্র যেনলেক নপ্র-বপইড যমাোইল যফান যর্থবক প্রার্থীগণ নননেনণ তর্ SMS পদ্ধনর্ অনুসরণ কবর ননজ ননজ User ID, Serial 

এেং PIN পুনরুদ্ধার করবর্ পারবেন। 

 i. User ID জানা র্থাকবল: TBL<space>Help<space>User<space>UserID & Send to 16222. 

     Example: TBL    Help  User  ABCDEF & send to 16222 

 ii. PIN Number জানা র্থাকবল: TBL<space>Help<space>PIN<space>PIN No   & Send to 16222. 

     Example: TBL   Help   PIN   12345678 & send to 16222. 

১৫। ননবয়াগ নেজ্ঞনপ্তটি পনত্রকা ছাড়াও যেনলেক োংলাবদশ নলনমবেবডর ওবয়েসাইবে (https://teletalk.com.bd) এেং  

http://jobs.teletalk.com.bd অর্থো QR code স্ক্যান এর মােবম োংলাবদবশর একমাত্র 

রাষ্ট্রীয় যমাোইল অপাবরের যেনলেবকর জেবপাে তাল http://alljobs.teletalk.com.bd ওবয়েসাইবে  

সরাসনর প্রবেশ কবরও ননবয়াগ নেজ্ঞনপ্তটি পাওয়া োবে। 
 

১৬। Online-এ আবেদন করবর্ যকাবনা সমস্যা হবল যেনলেক নম্বর যর্থবক ১২১,  alljobs.query@teletalk.com.bd 

অর্থো vas.query@teletalk.com.bd এই ই-বমইবল যোবগাবোগ করা োবে। এছাড়া টেলিেকের জবক ােটাি এর 

টেসবুে ট জ https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk  এ টেকসজ এর োধ্যকে ট াগাক াগ েরা  াকব।  

(Mail অর্থো মেসেজ এর  Subject-এ Organization Name ‘TBL, Post Name *****, Applicant's User ID ও 

Contact Number অেশ্যই উবেখ করবর্ হবে)। 

১৭। 

 

 

 

 

১৮। 

ডিক্লাসেশন: প্রার্থীসে অনলাইন আসেদনপসেে ডিক্লাসেশন অংসশ এই েসে ে ম াষণা ডদসে হসে মে, প্রার্থী ের্তেে আসেদনপসেে প্রদত্ত েেল 

েথ্য েঠিে এেং েেয। প্রদত্ত েথ্য অেেয ো ডেথ্যা প্রোডণে হসল অর্থো মোন অসোগ্যো ধো পড়সল মো মোসনা প্রোেণা ো দুনীডেে 

আশ্রয় গ্রহণ েেসল ডেংো পেীক্ষায় নেল ো অেদুপায় অেলম্বন েেসল, পেীক্ষাে পূসে ে ো পসে এেনডে ডনসয়াসেে পসে মে মোসনা পে োসয় 

প্রাডর্থ েো োডেল েো হসে এেং েংডিষ্ট প্রার্থীে ডেরুসে আইনেে ব্যেস্থা গ্রহণ েো োসে। 

উপবর েনণ তর্ শর্তােলীর মবে উবেখ করা হয়নন নকন্তু প্রবোজযর্া রবয়বছ এমন যক্ষবত্র যেনলেক োংলাবদশ নলনমবেবডর চাকনর প্রনের্ানমালা 

প্রবয়াজনবোবর্ সরকার কর্ততক জানরকৃর্ নেনর্-নের্ান প্রবোজয হবে।  online-এ আবেদন ও ননবয়াগ পরীক্ষা সংক্রান্ত যে যকাবনা নেষবয় 

ননবয়াগকারী কর্ততপবক্ষর নসদ্ধান্তই চূড়ান্ত েবল গণ্য হবে। 

 *** যশষ র্ানরখ ও সমবয়র জন্য অবপক্ষা না কবর হাবর্ েবর্থষ্ট সময় ননবয় Online এ  আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন নফ জমাদান 

করার জন্য পরামশ ত যদয়া োবে। 
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