
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 

কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা। 

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০২.১১.০০৫.২০২০-১২৮৭ তাররখ 

২৬/১০/১৪২৬ বঙ্গাব্দ 

০৯/০২/২০২০ রিষ্টাব্দ 

 ‘‘র্নদয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত’’   

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদর রাজস্ব খাতভুক্ত র্নম্নবর্ণ িত পদে সম্পূণ ি অস্থায়ী র্ভর্িদত জনবল র্নদয়াদগর লদযে উর্ির্খত শতিাবর্ল ও র াগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত 

বাাংলাদের্শ “অর্ববার্িত” নাগর্রকদের র্নকট িদত েরখাস্ত/আদবেন আহ্বান করা  াদছেঃ- 

ক্রম পদের নাম ও রবতন রেল/গ্রেড 

(জাতীয় গ্রবতন গ্রেল, ২০১৫ অনুযায়ী) 

পদের সাংখ্যা ন্যেনতম র্শযাগত র াগ্যতা ও অর্ভজ্ঞতা মন্তব্য  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  ফায়ারম্যান (পুরুষ) 

৮৮০০-২১৩১০/- (গ্রেড-১৮) 

(প্রস্তারবত- ৯০০০-২১৮০০/- গ্রেড-১৭) 

 

       ৩৬৮টি 

 

ক) স্বীকৃত র  রকান র্শযা রবাি ি িদত কমপদয মাধ্যর্মক স্কুল সার্ট ির্ফদকট অথবা 

উিার সমমাদনর পরীযায় উিীণ ি।  

খ) শারীর্রক র াগ্যতােঃ-উচ্চতােঃ ৫ ফুট ৪ ইর্ি ন্যেনতম 

                  বুকেঃ ৩২ ইর্ি ন্যেনতম 

গ) শারীর্রক গঠন ত্রুর্টমুক্ত িদত িদব। 

সকল রজলা 

2.  নার্ সং এ্যাটেনটডন্ট (পুরুষ) 

৮৮০০-২১৩১০/- (গ্রেড-১৮) 

(প্রস্তারবত- ৯০০০-২১৮০০/- গ্রেড-১৭) 

 

       ০৮টি 

আদবেদনর শতিাবরলিঃ 

1. প্রার্থীটক অবশ্যই বাংলাটেটের নাগররক হটত হটব। 

2. ্কল প্রার্থীটক অনলাইটন আটবেন করটত হটব। আদবেনকারীর বয়সসীমা ০১ জানুয়ারর ২০২০ তার্রদখ ১৮ িদত ২০ বৎসদরর মদধ্য িদত িদব। তদব মুর্ক্তদ াদ্ধার সন্তানদের রযদে 

বয়সসীমা ৩২ বছর প িন্ত র্শর্থলদ াগ্য। রকন্তু মুরিটযাদ্ধার ্ন্তাটনর ্ন্তানটের গ্রেটে বয়্্ীমা রেরর্থলটযাগ্য নয়। বয়দসর রযদে রকান এর্ফদির্ভট গ্রিণদ াগ্য িদব না। জাতীয় 

পররচয়পে বাধ্যতামূলক। 

3. অনলাইদন আদবেনপে পূরণ সাংক্রান্ত র্নয়মাবরল:- 

ক. পরীযায় অাংশগ্রিদণর ইচ্ছুক ব্যর্ক্ত http://fscd.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদট আদবেনপে পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর সময়সীমা র্নম্নরূপ: 

i. Online-এ আদবেনপে জমাোদনর রশষ তার্রখ ও সময়: ২৩ রফব্রুয়ার্র ২০২০  র্বকাল- ০৫:০০ ঘর্টকা। 

ii. উক্ত সময়সীমার মদধ্য User ID প্রাপ্ত প্রাথীগণ Online-এ আদবেনপে Submit-এর সময় রথদক পরবতী ৭২ (বািাির) ঘন্টার মদধ্য এসএমএস এ পরীযার 

র্ফ জমা র্েদত পারদবন। 

খ. Online আদবেনপদে প্রাথী তার স্বাযর (দেঘ িে ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রর্িন ছর্ব (দেঘ িে ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) েোন কদর র্নি িার্রত স্থাদন Upload 

করদবন। ছর্বর সাইজ সদবাচ্চি ১০০ kb ও স্বাযদরর সাইজ সদবাচ্চি ৬০ kb এর মদধ্য িদত িদব। 

গ. Online আদবেনপদে পূরণকৃত তথ্যই র দিতু পরবতী সকল কা িক্রদম ব্যবহৃত িদব, রসদিতু Online-এ আদবেনপে Submit করার পূদব িই প্রোনকৃত 

সকল তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকি প্রাথী র্নদজ শতভাগ র্নর্িত িদবন। 

ঘ. প্রাথী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদের একর্ট রর্িন র্প্রন্টকর্প পরীযা সাংক্রান্ত র  রকান প্রদয়াজদনর সিায়ক র্িদসদব সাংরযণ করদবন।  

ি. SMS রপ্ররদণর র্নয়মাবর্ল ও পরীযার র্ফ প্রোন: 

Online-এ আদবেনপে (Application Form)  থা থভাদব পূরণ কদর র্নদে িশনা মদত ছর্ব এবাং স্বাযর upload কদর আদবেনপে Submit করা 

সম্পন্ন িদল কর্ম্পউটাদর ছর্বসি Application Preview রেখা  াদব। র্নভু িলভাদব আদবেনপে Submit করা প্রাথী একর্ট User ID, ছর্ব এবাং 

স্বাযরযুক্ত একর্ট Applicant’s copy পাদবন। উক্ত Applicant’s copy প্রাথী র্প্রন্ট বা download ও রর্িন র্প্রন্ট কদর সাংরযণ করদবন। 

Applicant’s কর্পদত একর্ট User ID নম্বর রেয়া থাকদব এবাং User ID নম্বর ব্যবিার কদর প্রাথী র্নদম্নাক্ত পদ্ধর্তদত র  রকান Teletalk pre-paid 

mobile নম্বদরর মাধ্যদম ০২ (দুই)র্ট SMS কদর পরীযার র্ফ বাবে  ৫০/- টাকা, Teletalk চাজি বাবে ৬/- টাকা রমাট ৫৬/- টাকা অনর্িক ৭২ (বািাির) 

ঘণ্টার মদধ্য জমা র্েদবন। এখাদন র্বদশষভাদব উদিখ্য র , “Online-এ আদবেনপদের সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা িদলও পরীযার র্ফ জমা না রেয়া 

প িন্ত Online আদবেনপে রকান অবস্থাদতই গৃিীত িদব না’’। 

  প্রথম SMS:  FSCD <space> User ID র্লদখ Send করদত িদব 16222 নম্বদর। 

   Example: FSCD ABCDEF 

Reply:  Applicant’s Name, Tk-56/- will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee 

Type FSCD <Space> Yes <Space> PIN and send to 16222. 

  র্িতীয় SMS:  FSCD <space> Yes <space> PIN র্লদখ Send করদত িদব 16222 নম্বদর। 

   Example: FSCD YES 12345678 

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

post xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 
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চ. প্রদবশপে প্রার্প্তর র্বষয়র্ট  http://fscd.teletalk.com.bd  ওদয়বসাইদট এবাং প্রাথীর রমাবাইল রফাদন SMS-এর মাধ্যদম (শুধুমাে র াগ্য প্রাথীদেরদক)  থাসমদয় 

জানাদনা িদব। Online আদবেনপদে প্রাথীর প্রেি রমাবাইল রফাদন পরীযা সাংক্রান্ত  াবতীয় র াগাদ াগ সম্পন্ন করা িদব র্বিায় উক্ত নম্বরর্ট সাব িযর্ণকভাদব সচল রাখা, 

SMS পড়া এবাং প্রাপ্ত র্নদে িশনা তাৎযর্ণকভাদব অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। 

ছ. SMS-এ রপ্রর্রত User ID এবাং Password ব্যবিার কদর পরবতীদত ররাল নম্বর, পদের নাম, ছর্ব, পরীযার তার্রখ, সময় ও স্থাদনর/দকদের নাম ইতোর্ে তথ্য 

সাংবর্লত প্রদবশপে প্রাথী Download কদর রর্িন Print  রবর কদর র্নদবন। প্রাথীদক প্রদবশপের্ট র্লর্খত পরীযায় অাংশগ্রিদণর সমদয় এবাং উিীণ ি িদল রমৌর্খক পরীযায় 

অাংশগ্রিদণর সমদয়ও অবশ্যই প্রেশ িন করদত িদব। 

জ. শুধুমাে রটর্লটক র্প্র-রপইি রমাবাইল রফান রথদক প্রাথীগণ র্নম্নবর্ণ িত SMS পদ্ধর্ত অনুসরণ কদর র্নজ র্নজ User ID এবাং Password পুনরুদ্ধার করদত পারদবন। 

i. User ID জানা থাকদল FSCD<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: FSCD Help User ABCDEF & send to 16222 

ii. PIN Number জানা থাকদল: FSCD<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: FSCD Help PIN 12345678 & send to 16222. 

4. আটবেনকারী প্রার্থীটের কর্তসপটের র্দ্ধান্ত গ্রমাতাটবক োরীররক গ্রযাগ্যতা এ্বং রলরখত ও গ্রমৌরখক পরীোয় উর্ত্তীণ হটত হটব। গ্রকবলমাে গ্রমৌরখক পরীোর জন্য রনব সারচত প্রার্থীটের 

আটবেনপটে উটেরখত  তথ্যারের ্ঠিকতা প্রমাটণর জন্য ্নে বা প্রমাণ পটের মূলকরপ ( ্কল রেোগত গ্রযাগ্যতার ্নে, বয়্ প্রমাটণর জন্য জাতীয় পররচয়পে, গ্রপৌর্ভার 

গ্রময়র/কাউরিলর/ইউরপ গ্রচয়ারম্যান/র্টি কটপ সাটরেটনর কাউরিলর  কর্তসক নাগররকত্ব ্নে ও অরববারহত ্নে,  প্রার্থী মুরিটযাদ্ধার পুে-কন্যা (প্রটযাজয গ্রেটে পুে-কন্যার পুে-

কন্যা) রহ্াটব প্রমাটণর জন্য ্ব সটেষ ্রকারর ্ার্কসলার অনুযায়ী উপযুি কর্তসপে কর্তসক  স্বােররত ও প্ররতস্বােররত ্নেপটের ্তযারয়ত ফটোকরপ এ্বং  মুরিটযাদ্ধার ্াটর্থ 

আটবেনকারীর ্ম্পকস প্রমাটণর জন্য  গ্রপৌর্ভার গ্রময়র/কাাউরিলর/ইউরপ গ্রচয়ারম্যান/র্টি কটপ সাটরেটনর কাউরিলর কর্তসক প্রতযয়নপে  এ্বং রবটেষ গ্রকাোর প্রার্থীটের গ্রেটে 

যর্থাযর্থ কর্তসপে কর্তসক প্রের্ত্ত ্নেপে) গ্রমৌরখক পরীোর ্ময় প্রেে সন করটত হটব এ্বং ১ম গ্রেরণর গ্রগটজটেড কম সকতসা কর্তসক চারররেক ্নে্হ  ্কল  ্নে বা প্রমাণপটের ০১ 

(এ্ক) গ্র্ে ফটোকরপ (১ম গ্রেরণর গ্রগটজটেড কম সকতসা কর্তসক ্তযারয়ত) গ্রমৌরখক পরীোর ্ময়  জমা রেটত হটব। ্তযায়টনর গ্রেটে অবশ্যই ্তযায়নকারী কম সকতসার সুস্পষ্ট নাম 

ও পেরব ্ম্বরলত ্ীল র্থাকটত হটব। 

5. অস্পষ্ট/ত্রুটিপূণ স/অ্ম্পূণ স আটবেন বারতল বটল গণ্য হটব। 

6. ্রকারর, আধা্রকারর ও স্বায়র্ত্তোর্ত প্ররতষ্ঠাটন কমসরত প্রার্থীটের  থা থ কর্তিপদযর অনুমরত স্বাটপটে আদবেন করদত হটব এ্বং তাদের জন্য বয়সসীমা র্শর্থলদ াগ্য নয়। 

7. উি পদের জন্য শারীর্রক র াগ্যতা  াচাই এ্বং র্লর্খত ও রমৌর্খক পরীযা গ্রিণ করা িদব। শারীর্রক র াগ্যতা  াচাই, র্লর্খত ও রমৌর্খক পরীযা গ্রিদণর তার্রখ, সময় ও স্থান  

SMS এর মাধ্যদম জার্নদয় রেয়া িদব। এছাড়া  ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর ওদয়বসাইদট (www.fireservice.gov.bd) প্রকাশ করা িদব। 

8. গ্রকান তথ্য গ্রগাপন কটর বা ভুল তথ্য প্রোন কটর (স্থায়ী ঠিকানা, োর্খলকৃত সনেপে, আদবেনপদে উর্ির্খত অন্যান্য তথ্য, গ্রকাো প্রমাটণর তথ্যারে) চাকররটত রনটয়াগ প্রাপ্ত হটল এ্বং পরবতীটত 

গ্রযটকান ্ময় তা প্রমারণত হটল ্ংরিষ্ট প্রার্থীর রনটয়াগাটেে বারতল করা হটব এ্বং তার রবরুটদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িদব। 

9. আটবেনকারীটক তার অরজসত ্কল রেোগত গ্রযাগ্যতা আটবেনপটে উটেখ করটত হটব । অরজসত রেোগত গ্রযাগ্যতা গ্রগাপন গ্ররটখ  পরবতীটত এ্র রভরর্ত্তটত  পটোন্নরত বা অন্য গ্রকান  

প্রকার সুরবধা োরব করটল তা েহণটযাগ্য হটব না। 

10. র্নদয়াগপ্রাপ্তগণ িাক্তার্র স্বাস্থ্য পরীযায় অদ াগ্য রঘার্ষত িদল/গ্রডাপ গ্রেস্ট ররটপাে স ্টন্তাষজনক না হটল র্নদয়াগ আদেশ বার্তল বদল গণ্য িদব। 

11. র্নদয়াদগর রযদে ্রকাটরর রবদ্যমান গ্রকাো, রবরধ-রবধান এ্বং পররবরতসত গ্রেটে প্রটযাজয রবরধ অনু্রণ করা হটব।  

12. প্রার্থীটের র্নব িাচনী পরীযায় অাংশগ্রিদণর জন্য রকান প্রকার  াতায়াত ভাতা  (TA) ও দের্নক ভাতা (DA)  প্রোন করা িদব না। 

13. পে ্ংখ্যা হ্রা্/বৃরদ্ধ, আটবেনপে েহণ/বারতল ও ্ংরেণ্হ রনটয়াগ রবজ্ঞরপ্তর গ্রয গ্রকান অংে পররবতসন, পররবধ সন ও ্ংটোধটনর েমতা কর্তসপে ্ংরেণ কটরন এ্বং রনটয়াগ 

প্রোটনর গ্রেটে কর্তসপটের র্দ্ধান্তই চূড়ান্ত বটল গণ্য হটব। এ্ রবষটয় গ্রকাটনা আপরর্ত্ত উত্থাপন করা যাটব না। 

14. গ্রয গ্রকান তথ্য ও কাররগরর ্হটযারগতার জন্য Teletalk Customer Care-এ্ গ্রযাগাটযাগ অর্থবা Teletalk গ্রমাবাইল গ্রর্থটক 121 এ্ গ্রফান করা গ্রযটত পাটর। 

 

 

 

গ্রমািঃ হারববুর রহমান 

পররচালক (প্রোিঃ ও অর্থ স) 

ও 

্ভাপরত 

র্বভাগীয় র্নদয়াগ কর্মর্ট। 

 

 

 

 

 


