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অনলাইেন আেবদনপ

তািরখঃ 1 অে াবর ২০১9 ি ঃ

রণ সং া িনয়মাবলী ও শতাবলীঃ

ক. পরী ায় অংশ হেণ ই ক াথ গণ http://nesco.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট েবশ কের আেবদন ফরম রণ করেত পারেবন।
আেবদেনর সময়সীমা িন প:i. Online-এ আেবদনপ রণ ও পরী ার িফ জমাদান র তািরখ ও সময়: ৬ অে াবর ২০১৯ ি : সকাল ১০.০০ টা।
ii. Online-এ আেবদনপ জমাদােনর শষ তািরখ ও সময়: ২৬ অে াবর ২০১৯ ি : রাত ১১.৫৯ টা।
উ সময়সীমার মে User ID া াথ গণ Online-এ আেবদনপ Submit-এর সময় থেক পরবত ৭২(বাহা র) ঘ ার মে
SMS এর মা েম আেবদন িফ জমা িদেত পারেবন।
খ. Online-এ আেবদনপে াথ ত র রি ন ছিব (ৈদঘ ৩০০x ৩০০) pixel ও া র (ৈদঘ ৩০০x ৮০) pixel ান কের িনধািরত
ােন Upload করেবন।
গ. Online-এ 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 রি ন ি

কিপ পরী া সং া য কান েয়াজেন সহায়ক িহেসেব সংর ণ করেবন।

ঙ. SMS রেণর িনয়মাবলী ও আেবদন িফ দান: Online-এ আেবদনপ (Application Form) যথাযথভােব রণ কের িনেদশনা মেতা
ছিব এবং া র upload কের আেবদনপ Submit করা স
হেল কি উটাের ছিবসহ Application Preview দখা যােব। িন লভােব
আেবদনপ Submit করা স
াথ এক 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 কিপেত এক User ID ন র দয়া থাকেব এবং User
ID ন র বহার কের াথ িনে া প িতেত য কান Teletalk pre-paid mobile ন েরর মা েম ০২( ই) SMS কের আেবদন িফ
বাবদ িমক নং-১ পেদর জ ১০০০/-(এক হাজার) টাকা এবং িমক নং-২ পেদর জ ৫০০/-(প চ শত) টাকা অনিধক ৭২(বাহা র) ঘ ার
মে জমা িদেবন। এখােন িবেশষভােব উে , ‘Online-এ আেবদনপে র সকল অংশ রণ কের Submit করা হেলও আেবদন িফ জমা না
দয়া পয Online আেবদনপ কান অব ােতই হীত হেব না’।
থম SMS: NESCO<space>User ID িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।
Example: NESCO ABCDEF
Reply: Applicant’s Name, Tk-1000/- or 500/- will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To
pay fee Type NESCO<Space>Yes < Space>PIN and send to 16222.
ি তীয় SMS: NESCO<space>YES<Space>PIN িলেখ Send করেত হেব 16222 ন ের।
Example: NESCO YES 12345678
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for NESCO Application for
<post name> User ID is (ABCDEF) and password (xxxxxx).
চ. েবশপ াি র িবষয় http://nesco.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট 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 এবং Password বহার কের পরবত েত রাল ন র, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ, সময় ও
ােনর/েকে র নাম ইত ািদ ত স িলত েবশপ াথ Download বক রি ন Print কের িনেবন। াথ েবশপ িলিখত পরী ায়
অংশ হেণর সময় এবং িলিখত পরী ায় উ ীণ হেল বহািরক ( েযাজ ে ) ও মৗিখক পরী ার সময় অব ই দশন করেবন।
জ.
মা Teletalk pre-paid mobile 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 NESCO<space>Help<space>User<space>User ID Send to 16222.
Example: NESCO HELP USER ABCDEF & Send to 16222

ii.

PIN Number জানা থাকেল: NESCO<space>Help<space> PIN<space>PIN No & Send to 16222.
Example: NESCO HELP PIN 12345678 & Send to 16222
অ েমাদন েম

(এিবএম ইমিতয়াজ উি ন আহেমদ)
উপ-মহা ব াপক (মানবস দ ও শাসন)
নসেকা িলঃ, রাজশাহী।

