
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Kv÷gm eÛ Kwgkbv‡iU 

342/1, ‡m¸bevwMPv, XvKv| 

[www.cbc.gov.bd, E-mail: bondcomdhk@gmail.com] 
 

Òwb‡qvM weÁwßÓ 

 

bw_ bs-2(20)45/eÛ Kwgt/wb‡qvM/2004/cvU©-2/2016/         ZvwiL t 04.09.2018 wLª÷vã 

 

A_© gš¿Yvjq, Af¨šÍixY m¤ú` wefvM-Gi cÎ bs-08.00.0000.038.11.001.17.302, ZvwiL t 20 GwcÖj, 2017 ‡gvZv‡eK cÖ`Ë 

QvocÎ Abyhvqx Kv÷gm& eÛ Kwgkbv‡iU, XvKv-Gi Aax‡b wbgœewY©Z ïb¨ c`mg~‡n A¯’vqx wfwË‡Z wewa †gvZv‡eK wb‡qv‡Mi wbwg‡Ë 

evsjv‡`‡ki bvMwiK Ges ¯’vqx evwm›`v‡`i wbKU n‡Z `iLv¯Í Avnevb Kiv hv‡”Q| h_v t 

µwgK c‡`i bvg 

‡eZb †¯‹j 

(RvZxq †eZb 

†¯‹j, 2015 

Abyhvqx) 

c‡`i msL¨v wk¶vMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv 
‡h †Rjvi cÖv_x©MY 

Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  

mvuU wjwcKvi Kvg 

Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

11000-

26590/- 

(MÖW-13) 

01 

(K) 

 

 

(L) 

 

 

(M) 

(N) 

¯^xK…Z ‡evW© nB‡Z D”P gva¨wgK 

mvwU©wd‡KU (GBP.Gm.wm.) ev 

mggv‡bi cixÿvq DËxY©; 

kU©n¨vÛ Gi MwZ cÖwZ wgwb‡U 

Bs‡iRx‡Z 100 kã I evsjvq 70 

kã; 

Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖvß; 

Zdwmj Abyhvqx M„nxZ cixÿvq 

DËxY©; 

XvKv, MvRxcyi, biwms`x, 

bvivqbMÄ, gywÝMÄ, 

gvwbKMÄ, Uv½vBj, 

gqgbwmsn, †bÎ‡Kvbv, 

wK‡kviMÄ, Rvgvjcyi, 

†kicyi, dwi`cyi, 

†MvcvjMÄ, ivRevox, 

gv`vixcyi I kwiqZcyi 

†Rjv| Z‡e, GwZg I 

kvixwiK cÖwZeÜx †KvUvi 

†ÿ‡Î mKj †Rjvi 

cÖv_©xMY Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb| 

2.  D”Pgvb mnKvix 

10200-

24680/- 

(MÖW-14) 

05 
¯^xK…Z wekŵe`¨vjq nB‡Z ¯œvZK ev mggv‡bi 

wWMÖx; 

3.  K¨vwkqvi 

10200-

24680/- 

(MÖW-14) 

01 

(K) 

 

(L) 

¯^xK…Z wekŵe`¨vjq nB‡Z ¯œvZK ev 

mggv‡bi wWMÖx; 

evwY‡R¨ ¯œvZK wWMÖxavixM‡Yi †ÿ‡Î 

AMÖvwaKvi; 

4.  

muvU-g~`ªvÿwiK Kvg 

Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

10200-

24680/- 

(MÖW-14) 

01 

(K) 

 

(L) 

(M) 

¯^xK…Z wekŵe`¨vjq nB‡Z ¯œvZK ev 

mggv‡bi wWMÖx; 

Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖvß; 

Zdwmj 3 I 4 Abyhvqx M„nxZ 

cixÿvq DËxY© 

5.  

Awdm mnKvix Kvg 

Kw¤úDUvi 

gy`ªv¶wiK 

9300-

22490/- 

(MÖW-16) 

02 

(K) 

 

 

 

(L) 

¯^xK…Z ‡evW© nB‡Z D”P gva¨wgK 

mvwU©wd‡KU (GBP.Gm.wm.) ev 

mggv‡bi cixÿvq DËxY©; 

Kw¤úDUvi cÖwkÿY cÖvß; 

Zdwmj 3 I 5 Abyhvqx M„nxZ 

cixÿvq DËxY© 

6.  WªvBfvi 

9300-

22490/- 

(MÖW-16) 

05 

(K) 

(L) 

8g †kÖbx cvk; 

WªvBwfs G 03 (wZb) eQ‡ii ev¯Íe 

AwfÁZv; 

7.  wmcvB 

9000-

21800/-  

(‡MÖW-17) 

05 

(K) 

 

 

 

(L) 

¯^xK…Z ‡evW© nB‡Z gva¨wgK ¯‹yj 

mvwU©wd‡KU (Gm.Gm.wm.) cixÿvq 

DËxY©; 

D”PZv : 5Õ-4Ó cyiæl, 5Õ-2Ó gwnjv, 

ey‡Ki gvc : 30Ó-32Ó (Dfq 

†ÿ‡Î) 

8.  
Awdm mnvqK 

(GgGjGmGm) 

8250-

20010/- 

(MÖW-20) 

04 8g †kÖbx cvk; 

http://www.cbc.gov.bd/
mailto:bondcomdhk@gmail.com


 

Av‡e`b dig c~iY Ges cixÿvq AskMÖn‡bi †ÿ‡Î wb¤œewY©Z kZ©vejx Aek¨B AbymiY Ki‡Z n‡e t 

1. 1jv RyjvB 2018 Zvwi‡L mvaviY cÖv_©xi †ÿ‡Î eqm 18-30 eQ‡ii g‡a¨ n‡Z n‡e| gyw³‡hv×v/ knx` gyw³‡hv×v‡`i mšÍvb‡`i 

mšÍvb‡`i eqmgxgv Ges cÖwZeÜx cÖv_©x‡`i  †ÿ‡Î eqmmxgv 18-32 eQi ch©šÍ| Z‡e gyw³‡hv×v/knx` gyw³‡hv×vi mšÍv‡bi mšÍvb 

Gi †ÿ‡Î m‡e©v”P eqmmxgv 18-30 eQi n‡Z n‡e| eqm cÖgv‡bi †ÿ‡Î Gwd‡WwfU MÖnb‡hvM¨ bq| 

2. miKvix/Avav-`miKvix ms¯’vq PvKix‡Z wb‡qvwRZ cÖv_©xMY h_vh_ KZ…©cÿ‡K AewnZ K‡i Av‡e`b Ki‡eb Ges †gŠwLK cixÿvi 

mgq AbvcwËcÎ `vwLj Ki‡eb| G‡ÿ‡Î †Kvb AwMÖg Kwc MÖnb‡hvM¨ n‡e bv| 

3. wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î miKv‡ii we`¨gvb wewa-weavb Ges cwiewZ©Z †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ wewa-weavb AbymiY Kiv n‡e| 

4. wjwLZ cixÿv/ e¨envwiK cixÿv/ kvixwiK cixÿv/ †gŠwLK cixÿvq AskMÖn‡bi Rb¨ †Kvb cÖKvi ågY ev ‰`wbK fvZv (wUG/wWG) 

cÖ`vb Kiv n‡e bv| 

5. ‡gŠwLK cixÿvi mgq RvZxq cwiPqcÎ/ Rb¥ wbeÜb mb`/ cvm‡cv‡U©i g~jKwcmn mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi mb`c‡Îi g~j Kwc 

Kwc cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| GQvov †gŠwLK cixÿvi mgq †Rjvi ¯’vqx evwm›`vi cÖgvY wn‡m‡e BDwbqb cwil`/ †cŠimfv/ wmwU 

K‡c©v‡ikb KZ…©K cÖ`Ë mb` Ges Av‡e`bKvix gyw³‡hv×v/ knx` gyw³‡hv×vi cyÎ-Kb¨v n‡j Av‡e`bKvix †h gyw³‡hv×v/ knx` 

gyw³‡hv×vi cyÎ-Kb¨vi cyÎ-Kb¨v G g‡g© mswkøó BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb/ wmwU K‡c©v‡ik‡bi IqvW© KvDwÝji/ †cŠimfvi 

†gqi/ †cŠimfvi KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë mb‡`i g~jKwc cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| 

6. ‡gŠwLK cixÿvi mgq AbjvB‡b c~iYK…Z Application From mn RvZxq cwiPqcÎ/ Rb¥ wbeÜb mb`/cvm‡cvU©, mKj wkÿvMZ 

†hvM¨Zvi mb`c‡Îi mZ¨vwqZ GK‡mU d‡UvKwc `vwLj Ki‡Z n‡e| GQvov †Rjvi ¯’vqx evwm›`vi cÖgvY wn‡m‡e BDwbqb cwil`/ 

†cŠimfv/ wmwU K‡c©v‡ikb KZ„©K cÖ`Ë mb` Ges Av‡e`bKvix gyw³‡hv×v/ knx` gyw³‡hv×vi cyÎ-Kb¨vi cyÎ-Kb¨v n‡j Av‡e`bKvix 

†h gyw³‡hv×v/ knx` gyw³‡hv×vi cyÎ-Kb¨vi cyÎ-Kb¨v G g‡g© mswkøó BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb/ wmwU K‡c©v‡ik‡bi IqvW© 

KvDwÝji/ †cŠimfvi †gqi/ †cŠimfvi KvDwÝji KZ…©K cÖ`Ë m`‡bi mZ¨vwqZ GK‡mU d‡UvKwcI `vwLj Ki‡Z n‡e| 

7. weÁwß‡Z DwjøwLZ c‡`i msL¨v n«vm-e„w×, evwZj ev cÖZ¨vnvi Kivi ÿgZv wb‡qvMKvix KZ…©cÿ msiÿY K‡ib| 

8. Av‡e`bKvix cÖv_©x‡`i wjwLZ, e¨envwiK/ kvixwiK †hvM¨Zv (cÖ‡hvR¨Zv Abyhvqx) cixÿv Ges †gŠwLK cixÿv MÖnY Kiv n‡e| 

cixÿvi ¯’vb I mgqm~Px cieZ©x‡Z Rvbv‡bv n‡e| 

9. ÎæwUc~Y©/ Am¤ú~Y© Av‡e`b †Kvb KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡KB evwZj e‡j MY¨ n‡e| 

10. wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î KZ…©c‡ÿi wm×všÍB PyovšÍ e‡j we‡ewPZ n‡e| 

১১. অনলাইনন আনেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত ননয়মােলী ও শর্তােলী: 

ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহনণর ইচ্ছুক ব্যনি http://cbc.teletalk.com.bd এই ওনয়েসাইনে আনেদনপত্র পূরণ করনর্ পারনেন। 

আনেদননর সময়সীমা ননম্নরূপ: 

i. Online-এ আনেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার নি জমাদান শুরুর র্ানরখ ও সময়: ২০/০৯/২০১৮নরিঃ , সকাল- ১০:০০ ো। 

ii. Online-এ আনেদনপত্র জমাদাননর শশষ র্ানরখ ও সময়: ১৪/১০/২০১৮নরিঃ , নেকাল- ০৫:০০ ো। 

উি সময়সীমার মনে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আনেদনপত্র Submit-এর সময় শর্থনক পরের্ী ৭২ 

(োহাত্তর) ঘন্টার মনে এসএমএস এ পরীক্ষার নি জমা নদনর্ পারনেন। 

খ. Online আনেদনপনত্র প্রার্থী র্াঁর স্বাক্ষর (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রনিন ছনে (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) 

স্ক্যান কনর ননর্ তানরর্ স্থানন Upload করনেন। 

গ. Online আনেদনপনত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই শেনহতু পরের্ী সকল কাে তক্রনম ব্যেহৃর্ হনে, শসনহতু Online-এ আনেদনপত্র 

Submit করার পূনে তই পূরণকৃর্ সকল র্নথ্যর সঠিকর্া সম্পনকত প্রার্থী নননজ শর্ভাগ নননির্ হনেন। 

ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃর্ আনেদনপনত্রর একটি রনিন নপ্রণ্টকনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শে শকান প্রনয়াজননর সহায়ক নহনসনে 

সংরক্ষণ করনেন।  

ঙ. SMS শপ্ররনণর ননয়মােলী ও পরীক্ষার নি প্রদান: Online-এ আনেদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভানে 

পূরণ কনর নননদ তশনা মনর্ ছনে এেং স্বাক্ষর upload কনর আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হনল কনম্পউোনর ছনেসহ 

Application Preview শদখা োনে। ননর্ভ তলভানে আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছনে 

এেং স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s copy পানেন। উি Applicant’s copy প্রার্থী download পূে তক রনিন 

নপ্রন্ট কনর সংরক্ষণ করনেন। Applicant’s কনপনর্ একটি User ID নম্বর শদয়া র্থাকনে এেং User ID নম্বর 

http://jocl.teletalk.com.bd/


 

ব্যেহার কনর প্রার্থী নননম্নাি পদ্ধনর্নর্ শে শকান Teletalk pre-paid mobile নম্বনরর মােনম ০২ (দুই) টি SMS 

কনর পরীক্ষার নি োেদ ১১২/- োকা অননর্ক ৭২ (োহাত্তর) ঘণ্টার মনে জমা নদনেন। এখানন নেনশষভানে উনেখ্য শে,  

“Online-এ আনেদনপনত্রর সকল অংশ পূরণ কনর Submit করা হনলও পরীক্ষার নি জমা না শদয়া পে তন্ত Online 

আনেদনপত্র শকান অেস্থানর্ই গৃহীর্ হনে না’’। 

 প্রর্থম SMS: CBC<space>User ID নলনখ Send করনর্ হনে 16222 নম্বনর। 

 Example: CBC ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk-112 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. 

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

 নির্ীয় SMS: CBC<space>Yes<space>PIN নলনখ Send করনর্ হনে 16222 নম্বনর। 

 Example: CBC YES 12345678 

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

CBC Application for post xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password 

(xxxxxxxx). 

চ. প্রনেশপত্র প্রানপ্তর নেষয়টি http://cbc.teletalk.com.bd  ওনয়েসাইনে এেং প্রার্থীর শমাোইল শিানন SMS-এর 

মােনম (শুধুমাত্র শোগ্য প্রার্থীনদরনক) ের্থাসমনয় জানাননা হনে। Online আনেদনপনত্র প্রার্থীর প্রদত্ত শমাোইল শিানন 

পরীক্ষা সংক্রান্ত োের্ীয় শোগানোগ সম্পন্ন করা হনে নের্ায় উি নম্বরটি সাে তক্ষনণক সচল রাখা, SMS পড়া এেং প্রাপ্ত 

নননদ তশনা র্াৎক্ষনণকভানে অনুসরণ করা োঞ্ছনীয়। 

ছ. SMS-এ শপ্রনরর্ User ID এেং Password ব্যেহার কনর পরের্ীনর্ শরাল নম্বর, পনদর নাম, ছনে, পরীক্ষার 

র্ানরখ, সময় ও স্থাননর/শকনের নাম ইর্যানদ র্থ্য সংেনলর্ প্রনেশপত্র প্রার্থী Download পূে তক রনিন Print কনর 

নননেন। প্রার্থী প্রনেশপত্রটি নলনখর্ পরীক্ষায় অংশগ্রহনণর সমনয় এেং উত্তীণ ত হনল শমৌনখক পরীক্ষার সমনয় অেশ্যই প্রদশ তন 

করনেন; 

জ. শুধুমাত্র শেনলেক নপ্র-শপইড শমাোইল শিান শর্থনক প্রার্থীগণ ননম্নেনণ তর্ SMS পদ্ধনর্ অনুসরণ কনর ননজ ননজ User ID 

এেং Password পুনরুদ্ধার করনর্ পারনেন। 

i. User ID জানা র্থাকনল CBC<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 

16222. 

Example: CBC Help User ABCDEF & send to 16222 

ii. PIN Number জানা র্থাকনল: CBC<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 

16222. 

Example: CBC Help PIN 12345678 & send to 16222. 

 

 

 

 

 
  [                     ] 

অনর্নরি কনমশনার 

কাস্টমস্ েন্ড কনমশনানরে, ঢাকা 

ও 

সদস্য সনচে 

নেভাগীয় ননে তাচন কনমটি 

 
 

http://hsd.teletalk.com.bd/

