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ধনদ াগ ধবজ্ঞধপ্ত 

 

 দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদ র ১৬/০৮/২০১৭ ধরিঃ তাধরদখর ৫১.০০.০০০০.৪১০.১১.০০৫.১৩-২৬৮নাং স্মারক রমাতাদবক দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা 

অধিেপ্তদরর ধন ন্ত্রনািীন রাজস্ব খাতভূক্ত ধনি যাধরত রবতন রেদল ধনম্ন বধণ যত ৩  ও ৪র্ য রেণীর শূন্য পে অস্থা ী ধভধত্তদত পূরদণর জন্য আগ্রহী প্রার্ীদের ধনকট হদত 

ধনদম্নাক্ত শতযাধে সাদপদে অনলাইন (Online) পদ্ধধতদত েরখাস্ত আহবান করা ্াদে। উদেখ্য র্, ইদতাপূদব য ১৬/০৩/২০১৬ ধরিঃ তাধরদখর 

৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৭.১৫-১৮২ নাং স্মারদকর ধনদ াগ ধবজ্ঞধপ্তর রপ্রধেদত ্ারা আদবেন কদরধিদলন তাদের পুনরা  আদবেন করার প্রদ াজন রনই। 

ক্রিঃ

নাং 

পদের নাম রবতন রেল পে 

সাংখ্যা 

ধশোগত র্াগ্যতা ও অধভজ্ঞতা র্ সকল রজলার নাগধরকগণ আদবেন করদত পারদবন* 

১ উচ্চমান সহকারী ১০২০০-২৪৬৮০/- ০৩ স্নাতক ধডগ্রী ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারা ণগঞ্জ, গাজীপুর, ম মনধসাংহ, রনত্রদকাণা, 

ধকদশারগঞ্জ, রশরপুর, শরী তপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রনা াখালী, 

লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাধি া, ধসদলট, রমৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হধবগঞ্জ, 

রাজশাহী, নওগাঁ, জ পুরহাট, পাবনা, ধসরাজগঞ্জ, রাংপুর, পঞ্চগি, 

কুধিগ্রাম, লালমধনরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, খুলনা, বাদগরহাট, 

সাতেীরা, ্দশার, ধিনাইেহ, িালকাঠি। 

২ রবতার ্ন্ত্রচালক 

(ও ারদলস 

অপাদরটর) 

৯৭০০-২৩৪৯০/- ০২ সরকার অনুদমাধেত টিএন্ডটি 

ইনধিটিউট হদত প্রধশেণ 

সাটি যধফদকট/উচ্চ মাধ্যধমক 

সাটি যধফদকট 

-ঐ- 

৩ অধফস সহকারী- 

কাম-কধিউটার 

মুদ্রােধরক 

৯৩০০-২২৪৯০/- ৩৫ ১। কমপদে উচ্চ মাধ্যধমক বা 

সমমান পরীো  উত্তীণ য। 

২। কধিউটার কদিাদজ গধত 

সব যধনম্ন প্রধত  ধমধনদট বাাংলা  ২০ 

ও ইাংদরজীদত ২০ শব্দ র্াকদত 

হদব।  

৩। কধিউটার এযাপটিচ্যযড 

পরীো  উত্তীণ য হদত হদব। 

-ঐ- 

৪ গািীচালক ৯৩০০-২২৪৯০/- ০৫ ৮ম রেণী পাস। ড্রাইধভাং 

লাইদসন্সসহ হালকা ও ভারী 

্ানবাহন চালনা  ৩ (ধতন) 

বিদরর অধভজ্ঞতা র্াকদত হদব। 

্ানবাহন সাংক্রান্ত কাধরগধর 

েেতা সিন্ন চালকদের 

অগ্রাধিকার রে া হদব। 

-ঐ- 

 

 

 

 

৫ অধফস সহা ক 

(এমএলএসএস) 

৮২৫০-২০০১০/- ০৩ ৮ম রেণী পাস 

 

নরধসাংেী, ম মনধসাংহ, রনত্রদকাণা, ধকদশারগঞ্জ, রশরপুর, টাঙ্গাইল, 

মাোরীপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রনা াখালী, রফনী, কুধমো, 

ব্রাহ্মণবাধি া, ধসদলট, হধবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, 

বগুিা, জ পুরহাট, ধসরাজগঞ্জ, নীলফামারী, সাতেীরা, বধরশাল, 

িালকাঠি, পটু াখালী 

৬ ধনরাপত্তা প্রহরী 

(গাড য/োদরা ান) 

৮২৫০-২০০১০/- ০৪ ৮ম রেণী পাস -ঐ- 

 

 

 আদবেনপত্র পূরণ সাংক্রান্ত শতযাবধলিঃ 

০১. পরীো  অাংশগ্রহদণ ইচ্ছুক http://ddmr.teletalk.com.bd এই ওদ বসাইদট আদবেনপত্র পূরণ করদত পারদবন। প্রার্ীর ফরম পূরদণ 

ধনদে যধশকা (সাংধিি ওদ ব সাইদট রে া আদি) রমাতাদবক ফরম পূরণ করদত হদব। 

০২ ১৯/১১/২০১৭ ধরিঃ তাধরদখ প্রার্ীর ব স ১৮ হদত ৩০ বিদরর মদধ্য হদত হদব। তদব মুধক্তদ্াদ্ধা/শহীে মুধক্তদ্াদ্ধার পুত্র-কন্যার রেদত্র ব দসর 

 

  স্মারক নাং-৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৭.১৫(অাংশ-১)                                                                          তাধরখিঃ 

        নদভম্বর, ২০১৭ ধরস্টাব্দ 

       অগ্রহা ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ 

http://www.ddm.gov.bd/


উর্ধ্যসীমা ৩২ (বধত্রশ) বির। মুধক্তদ্াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের (নাধত-নাতধন) ব দসর উর্ধ্যসীমা ৩০ (ধত্রশ) বির। ব দসর রেদত্র 

এধফদডধভট গ্রহণদ্াগ্য ন । এ ধনদ াদগর রেদত্র সরকাদরর ধবদ্যমান রকাটা অনুসরণ করা হদব। 

০৩ আদবেদনর সম সীমা ধনম্নরূপিঃ 

 i. Online-এ আদবেন ফরম পূরণ ও পরীোর ধফ জমাোন শুরুর তাধরখ ও সম িঃ ১৯/১১/২০১৭ সকাল ১০:০০ টা হদত। 

ii. Online-এ আদবেন জমাোদনর রশষ তাধরখ ও সম িঃ ১২/১২/২০১৭ ধবকাল ০৫:০০ টা প্ যন্ত। 

iii. উক্ত সম সীমার মদধ্য User ID প্রাপ্ত প্রার্ীগণ Online-এ আদবেন Submit-এর সম  রর্দক পরবতী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মদধ্য 

এসএমএস এ পরীোর ধফ জমা ধেদত পারদবন। 

০৪ Online আদবেনপদত্র প্রার্ী তাঁর রধঙ্গন িধব (দেঘ যয ৩০০×প্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাের (দেঘ যয ৩০০×প্রস্থ ৮০) pixel েযান কদর ধনি যাধরত 

স্থাদন Upload করদবন। িধবর সাইজ সদব যাচ্চ 100KB ও স্বােদরর সাইজ সদব যাচ্চ 60KB হদত হদব। 

০৫ Online আদবেনপদত্র পূরণকৃত তথ্যই র্দহতু পরবতী সকল কা্ যক্রদম ব্যবহৃত হদব, রসদহতু Online-এ আদবেনপত্র Submit করার পূদব যই 

পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকয প্রার্ী ধনদজ শতভাগ ধনধিত হদবন। পুনিঃপূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকয প্রার্ী ধনদজ 

শতভাগ ধনধিত হদবন। 

০৬ প্রার্ী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর একটি ধপ্রণ্টকধপ পরীো সাংক্রান্ত র্ রকান প্রদ াজদনর সহা ক ধহদসদব সাংরেণ করদবন।  

০৭ SMS রপ্ররদণর ধন মাবলী ও পরীোর ধফ প্রোন: Online-এ আদবেনপত্র (Application Form) ্র্া্র্ভাদব পূরণ কদর ধনদে যশনা মদত 

িধব এবাং Signature upload কদর আদবেনপত্র Submit করা সিন্ন হদল কধিউটাদর িধবসহ Application Preview রেখা ্াদব। 

ধনর্ভ যলভাদব আদবেনপত্র Submit করা সিন্ন প্রার্ী একটি User ID, িধব এবাং স্বােরযুক্ত একটি Applicant’s copy পাদবন। উক্ত 

Applicant’s copy প্রার্ী ধপ্রণ্ট অর্বা download কদর সাংরেণ করদবন। Applicant’s কধপদত একটি User ID নম্বর রে া র্াকদব 

এবাং User ID নম্বর ব্যবহার কদর প্রার্ী ধনদম্নাক্ত পদ্ধধতদত র্ রকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর মাধ্যদম ০২ (দুই) টি SMS 

কদর পরীোর ধফ বাবে ক্রধমক নাং ০১ হদত ০৪ এর জন্য ১০০/- এবাং ০৫ ও ০৬ নাং ক্রধমদকর জন্য ৫০/- টাকা অনধিক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার 

মদধ্য জমা ধেদবন। ধবদশষভাদব উদেখ্য, “Online-এ আদবেনপদত্রর সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা হদলও পরীোর ধফ জমা না রে া 

প্ যন্ত Online আদবেনপত্র রকান অবস্থাদতই গৃহীত হদব না’’। 

 

 প্রর্ম SMS: DDMR<space>User ID ধলদখ Send করদত হদব 16222 নম্বদর। 

Example: DDMR ABCDEF 

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

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

 

 ধিতী  SMS: DDMR<space>YES<space>PIN ধলদখ Send করদত হদব 16222 নম্বদর। 

Example: DDMR YES 12345678 

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

xxxxxxxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

 

 
০৮ প্রদবশপত্র প্রাধপ্তর ধবষ টি http://ddmr.teletalk.com.bd A_ev www.ddm.gov.bd Gi ওদ বসাইদট এবাং প্রার্ীর রমাবাইল রফাদন 

SMS-এর মাধ্যদম (শুধু র্াগ্য প্রার্ীদেরদক) ্র্াসমদ  জানাদনা হদব। Online আদবেনপদত্র প্রার্ীর প্রেত্ত রমাবাইল রফাদন পরীো সাংক্রান্ত 

্াবতী  র্াগাদ্াগ সিন্ন করা হদব ধবিা  উক্ত নম্বরটি সাব যেধণক সচল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাপ্ত ধনদে যশনা Zvr¶wYKfv‡e অনুসরণ করা 

বাঞ্ছনী । 

০৯ SMS-এ রপ্রধরত User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবতীদত ররাল নম্বর, পদের নাম, িধব, পরীোর তাধরখ, সম  ও রভনুযর নাম 

ইতযাধে তথ্য সম্বধলত প্রদবশপত্র প্রার্ী Download পূব যক Print (সম্ভব হদল রধঙ্গন) কদর ধনদবন। প্রার্ী এই প্রদবশপত্রটি ধলধখত পরীো  

অাংশগ্রহদণর সমদ  এবাং উত্তীণ য হদল রমৌধখক পরীোর সমদ  অবশ্যই প্রেশ যন করদবন। 

১০ প্রার্ধমকভাদব বািাইকৃত প্রার্ীদের কর্তযপদের ধসদ্ধান্ত রমাতাদবক ধলধখত এবাং রমৌধখক পরীো  অবতীণ য হদত হদব। রকবলমাত্র রমৌধখক 

পরীোর জন্য ধনব যাধচত প্রার্ীদের রমৌধখক পরীোর সম  ধনদম্নাক্ত কাগজপত্রসমূদহর মূল কধপ প্রেশ যন করদত হদব এবাং এক কধপ সতযাধ ত 

অনুধলধপ জমা প্রোন করদত হদব। সকল সতযা ন/প্রতয ন ১ম রেণীর কম যকতযা কর্তযক সিাধেত হদত হদব। 
 

(ক) সকল ধশোগত র্াগ্যতার সতযাধ ত কধপ।  
 

(খ) প্রদ্াজয রেদত্র কধিউটার জ্ঞাদনর সমর্ যদন সনদের সতযাধ ত কধপ। 
 

(গ) চাকধরর আদবেন ফরদম উধেধখত স্থা ী ঠিকানা, ধনজ রজলা ও জাতী তা সমর্ যদন সাংধিি ইউধন ন পধরষে 



রচ ারম্যান/দপৌরসভার রম র/ধসটি কদপ যাদরশদনর ও াড য কধমশনার/কাউধন্সলর কর্তযক ইসুযকৃত (ধনজ রজলা উদেখ করতিঃ) 

জাতী তার সনেপদত্রর মূল/সতযাধ ত কধপ। 
 

(ঘ) ১ম রেণীর রগদজদটড কম যকতযা কর্তযক প্রেত্ত চাধরধত্রক সনে পত্র। 
 

(ঙ) প্রার্ী মুধক্তদ্াদ্ধা/শহীে মুধক্তদ্াদ্ধার পুত্র-কন্যা হদল মুধক্তদ্াদ্ধা সনেপত্র (মন্ত্রণালদ র সনে, বামুস সনে), মুধক্তবাতযা/দগদজট 

নম্বর ও তাধরখ, মুধক্তদ্াদ্ধার ব স প্রমাদণর লদেয এসএসধস সনে/জন্ম সনে, মৃত মুধক্তদ্াদ্ধার মৃতুয সনে এবাং 

মুধক্তদ্াদ্ধা/শহীে মুধক্তদ্াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা ধহদসদব চাকধর প্রার্ীদের রেদত্র উপদরাক্ত কাগজপত্রাধেসহ প্রার্ীর সাদর্ 

মুধক্তদ্াদ্ধা/শহীে মুধক্তদ্াদ্ধার সিদকযর প্রমাণক ধহদসদব উপযুক্ত সাংধিি ইউধন ন পধরষদের রচ ারম্যান/দপৌরসভার 

রম র/ধসটি কদপ যাদরশদনর ও াড য কধমশনার/কাউধন্সলর কর্তযক ইসুযকৃত প্রতয ন পত্র। প্রার্ী এবাং তার ধপতা-মাতার জাতী  

পধরচ  পত্র রমৌধখক পরীোর সম  প্রেশ যন করদত হদব।  
 

(চ) উপজাধত ও অন্যান্য রকাটার্ভক্ত প্রার্ীদের রেদত্র ্র্া্র্ কর্তযপে কর্তযক ইসুযকৃত সনেপদত্রর সতযাধ ত ফদটাকধপ। 

(ি) শারীধরক প্রধতবন্ধী প্রার্ীর রেদত্র সাংধিি কর্তযপে কর্তযক প্রেত্ত শারীধরক প্রধতবন্ধী সিধকযত সতযাধ ত ফদটাকধপ।] 

১১ শুধু রটধলটক ধপ্র-রপইড রমাবাইল রফান রর্দক প্রার্ীগণ ধনম্নবধণ যত SMS পদ্ধধত অনুসরণ কদর ধনজ ধনজ User ID এবং Password 

পুনরুদ্ধার করদত পারদবন। 

i. User ID জানা র্াকদল DDMR<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: DDMR HELP USER ABCDEF 

ii. PIN Number জানা র্াকদল: DDMR<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: DDMR HELP PIN 12345678 
১২ ধবজ্ঞধপ্তদত উধেধখত শূন্য পদের সাংখ্যা ধনদ াদগর সম  প্রাপ্যতা অনু্া ী কম/দবশী হদত পাদর। 

১৩ উপদরাক্ত শতযাবলীর র্ রকান অাংশ সাংদশািন/সাংদ্াজনসহ র্ রকান আদবেনপত্র গ্রহণ/বাধতদলর পূণ য অধিকার কর্তযপে সাংরেণ কদরন 

১৪ কর্তযপে রকান কারণ ব্যধতদরদক উপদরাক্ত পদের সাংখ্যা হ্রাস/বৃধদ্ধর েমতা সাংরেণ কদরন। 

১৫ * ধব. দ্র.- বাাংলাদেদশর সকল রজলার মুধক্তদ্াদ্ধার পুত্র-কন্যা এবাং পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাগণ/ এধতমখানার ধনবাসী/ শারীধরক প্রধতবন্ধী 

আদবেন করদত পারদবন। 

 

 

  
(শা লা ই াসধমন) 

(উপ-সধচব) 

উপ-পধরচালক (প্রশাসন-২) 

ও 

সেস্য সধচব 

ধনদ াগ/বািাই ও পদোন্নধত কধমটি 

 

স্মারক নাং-৫১.০১.০০০০.০০৪.১১.০৩৭.১৫(অাংশ-১)                তাধরখিঃ          নদভম্বর, ২০১৭ ধরিঃ।  

 

অনুধলধপিঃ সে  জ্ঞাতাদর্ য/কা্ যাদর্ যিঃ 

 

১। ধসধন র সধচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণাল , বাাংলাদেশ সধচবাল , ঢাকা। 

২। সধচব, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণাল , বাাংলাদেশ সধচবাল , ঢাকা। 

৩। সধচব, বাাংলাদেশ সরকারী কম য কধমশন, আগারগাঁও, রশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা। 

৪। উপ-পধরচালক (প্রশাসন-১), দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। 

 ৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেরলেক বাংলাদেশ রলরিদেড, গুলশান-১, ঢাকা। 

৬। ধসদস্টম এনাধলস্ট, আইধসটি রসল, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণাল , বাাংলাদেশ সধচবাল , ঢাকা। [ধবজ্ঞধপ্তটি মন্ত্রণালদ  

ওদ বসাইদট আপদলাড করার জন্য অনুদরাি করা হদলা।] 

৭। রপ্রাগ্রামার, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা। [ধবজ্ঞধপ্তটি অধিেপ্তদরর ওদ বসাইদট আপদলাড করার জন্য অনুদরাি করা হদলা।] 

৮। মহাপধরচালক এর ব্যধক্তগত সহকারী, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা (মহাপধরচালক মদহােদ র সে  অবগধতর জন্য)। 

৯। পধরচালক (প্রশাসন) এর ব্যধক্তগত সহকারী, দুদ্ যাগ ব্যবস্থাপনা অধিেপ্তর, ঢাকা [পধরচালক (প্রশাসন) মদহােদ র সে  অবগধতর জন্য]। 

১০। সাংরেণ নধর্। 

              

(শা লা ই াসধমন) 

(উপ-সধচব) 

উপ-পধরচালক (প্রশাসন-২)



 


