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রনদয়াগ রবজ্ঞরি 

 

 
রশল্প মন্ত্রণালদয়র অধীন প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালদয় রাজস্ব খাতভুক্ত রনদয়াগদর্াগ্য শুন্য পদের রবপরীদত রনদনাক্ত পদে সরাসরর 

জনবল রনদয়াদগর লদযে পদের পাদশ বরণ শত শদতশ বাাংলাদেদশর সকল জজলার প্রকৃত নাগররকদের রনকট হদত েরখাস্ত আহবান করা র্াদছঃ 

 

ক্ররমক 

নাং 
পদের নাম পদের সংখ্যা 

জবতন জেল (জা.দব.দেল, ২০১৫ 

অনুর্ায়ী) 
শিক্ষাগত য াগ্যতা 

০১ 
বয়লার 

জটকরনরশয়ান 

০৬ (ছয়) টি 

(অস্থায়ী) 

(৯,৩০০/- ২২,৪৯০/) 

জেড-১৬ 

জকান স্বীকৃত জবাড শ হইদত রবজ্ঞান রবভাদগ উচ্চ 

মাধ্যরমক বা সমমাদনর সার্ট শরিদকটসহ সরকার 

অনুদমারেত জকান ভদকশনাল জেরনাং ইন্সর্টর্টউট 

হইদত জমকারনদকল বা পাওয়ার জেড জকাস শ সম্পন্ন 

করা সার্ট শরিদকটধারী হইদত হইদব। 

 

শিম্নবশণ িত িতিাবলী আদবেি ফরম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশ্রগ্রহদণর যক্ষদে অবশ্যই অনুসরণ করদত হদবেঃ  

 
1. আদবেনকারীর বয়স ২৫/০৩/২০২০ তাররদখ ১৮ বছর জেদক ৩০ বছদরর মদধ্য হদত হদব। মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুত্র-কন্যার এবাং 

শারীররক প্ররতবন্ধী প্রােীদের জযদত্র বয়সসীমা ১৮-৩২ বছর। তদব মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের জযদত্র বয়সসীমা ১৮ 

জেদক ৩০ বছর। এসএসরস সনেপদত্রর রভরিদত বয়স রনধ শারণ করা হদব। বয়স প্রমাদণর জযদত্র এরিদডরভট েহণদর্াগ্য নয়। 

2. জকবলমাত্র উপযুক্ত এবাং ক্রর্টমুক্ত আদবেনকারীদেরদক রলরখত, ব্যবহাররক এবাং জমৌরখক পরীযার জন্য ডাকা হদব। 

3. পরীযা, ব্যবহাররক/সাযাৎকাদর অাংশেহদণর জন্য প্রােীদেরদক জকান প্রকার র্টএ/রডএ প্রোন করা হদব না। 

4. প্রােী কর্তশক প্রেি জকান তথ্য বা োরখলকৃত কাগজপত্র জাল, রমথ্যা, ভুয়া বা ভুল প্রমারণত হদল রকাংবা পরীযায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন 

করদল সাংরিষ্ট প্রােীর প্রারে শতা বারতল করা হদব এবাং তার রবরুদদ্ধ র্োর্ে আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা হদব। জমৌরখক পরীযার সময় সকল প্রকার 

সনদের মূলকরপ প্রেশ শন করদত হদব এবাং সকল সনেপদত্রর সতোরয়ত ছায়ারলরপ োরখল করদত হদব।  

5. সব শদশষ সরকারর আদেশ জমাতাদবক সকল প্রকার জকাটা পদ্ধরত অনুসরণ করা হদব। 

6. জজলার স্থায়ী বারসন্দা প্রমাদণর সনে রহদসদব সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষে/দপৌরসভা/রসর্ট করদপাদরশন প্রেি সনে োরখল করদত হদব।  

7. র্রে জকান প্রােী বাাংলাদেদশর নাগররক না হন রকাংবা বাাংলাদেদশর নাগররক নন এমন জকান ব্যরক্তদক রবদয় কদরন বা করার জন্য প্ররতশ্রুরতবদ্ধ হন 

রকাংবা জকান জিৌজোরর আোলত কর্তশক ননরতক স্খলনজরনত অরভদর্াদগ েরিত হন রকাংবা জকান সরকারর বা স্বায়ত্ত্বশারসত প্ররতষ্ঠান বা স্থানীয় 

কর্তশপদযর চাকরর হদত বরখাস্ত হদয় োদকন এবাং উক্তরূপ বরখাদস্তর জময়াে দুই বছর অরতক্রান্ত না হদয় োদক তদব রতরন আদবেন করার জন্য 

জর্াগ্য রবদবরচত হদবন না।  

8. জকান ধরদনর তেরবর রকাংবা সুপাররশ, প্রােীর অদর্াগ্যতা রহদসদব গণ্য করা হদব। 

9. রনদয়াগ নীরতমালা অনুর্ায়ী বাছাইকৃত প্রােীদক রলরখত পরীযায় অাংশেহণ করদত হদব। জকবলমাত্র রলরখত পরীযায় উিীণ শ প্রােীদেরদক জমৌরখক 

সাযাৎকাদরর জন্য আমন্ত্রণ জানাদনা হদব।  

10. জকান প্রকার কারণ েশ শাদনা ব্যরতদরদক কর্তশপয এ রনদয়াগ রবজ্ঞরি সাংদশাধন/বারতল করদত পারদব।  

11. প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় এর ওদয়বসাইট (www.boiler.gov.bd ) এ রবজ্ঞরি জেখা র্াদব।  

12. রনদয়াগ সাংক্রান্ত জর্ জকান রবষদয় কর্তশপদযর রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

১৩.   রবজ্ঞরিদত উদেরখত পদের (স্থায়ী/অস্থায়ী) সাংখ্যা কর্তশপয হ্রাস/বৃরদ্ধ করদত পারদব।  

১৪.   অনলাইদন আদবেনপত্র পূরণ সাংক্রান্ত রনয়মাবলী ও শতশাবলী: 

ক. পরীযায় অাংশেহদণ ইচ্ছুক ব্যরক্ত http://boiler.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদট আদবেনপত্র পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর 

সময়সীমা রননরূপ: 

i. Online-এ আদবেনপত্র পূরণ ও পরীযার রি জমাোন শুরুর তাররখ ও সময়ঃ ০১/১০/২০২০ ররঃ, সকাল- ১০:০০ টা। 

ii. Online-এ আদবেনপত্র জমাোদনর জশষ তাররখ ও সময়: ৩০/১০/২০২০  ররঃ, রবকাল- ০৫:০০ টা। 

 

 

 

http://www.boiler.gov.bd/
http://boiler.teletalk.com.bd/


উক্ত সময়সীমার মদধ্য User ID প্রাি প্রােীগণ Online-এ আদবেনপত্র Submit-এর সময় জেদক পরবতী ৭২ (বাহাির) ঘন্টার মদধ্য এসএমএস এর 

মাধ্যদম পরীযার রি জমা রেদত পারদবন। 

 

খ. Online আদবেনপদত্র প্রােী তাঁর স্বাযর (দেঘ শে ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও ররিন ছরব (দেঘ শে ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) েোন কদর রনধ শাররত স্থাদন 

Upload করদবন। 

গ. Online আদবেনপদত্র পূরণকৃত তথ্যই জর্দহতু পরবতী সকল কার্ শক্রদম ব্যবহৃত হদব, জসদহতু Online-এ আদবেনপত্র Submit করার পূদব শই 

পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকশ প্রােী রনদজ শতভাগ রনরিত হদবন। 

ঘ. প্রােী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর একর্ট ররিন রপ্রণ্টকরপ পরীযা সাংক্রান্ত জর্ জকান প্রদয়াজদনর সহায়ক রহদসদব সাংরযণ করদবন।  

ঙ. SMS জপ্ররদণর রনয়মাবলী ও পরীযার রি প্রোন: Online-এ আদবেনপত্র (Application Form) র্োর্েভাদব পূরণ কদর রনদে শশনা মদত ছরব 

এবাং স্বাযর upload কদর আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন হদল করম্পউটাদর ছরবসহ Application Preview জেখা র্াদব। রনভু শলভাদব 

আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রােী একর্ট User ID, ছরব এবাং স্বাযরযুক্ত একর্ট Applicant’s copy পাদবন। উক্ত Applicant’s copy 

প্রােী download পূব শক ররিন রপ্রন্ট কদর সাংরযণ করদবন। Applicant’s করপদত একর্ট User ID নম্বর জেয়া োকদব এবাং User ID নম্বর 

ব্যবহার কদর প্রােী রনদনাক্ত পদ্ধরতদত জর্ জকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর মাধ্যদম ০২ (দুই) র্ট SMS কদর পরীযার রি বাবে ১নাং ও 

২নাং ক্ররমদকর জন্য পরীযার রি বাবে ১০০/-(একশত) টাকা ও Teletalk এর সারভ শসচাজশ ১২.০০ টাকাসহ জমাট ১১২/- (একশত বার) টাকা 

অনরধক ৭২ (বাহাির) ঘণ্টার মদধ্য জমা রেদবন। এখাদন রবদশষভাদব উদেখ্য জর্, ‘‘ Online-এ আদবেনপদত্রর সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা 

হদলও পরীযার রি জমা না জেয়া পর্ শন্ত Online আদবেনপত্র জকান অবস্থাদতই গৃহীত হদব না’’। 

  

প্রেম SMS: BOILER<space>User ID রলদখ Send করদত হদব ১৬২২২ নম্বদর। 

 Example: BOILER ABCDEF 

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

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

 রিতীয় SMS: BOILER<space>Yes<space>PIN রলদখ Send করদত হদব ১৬২২২ নম্বদর। 

 Example: BOILER YES 12345678 

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

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

চ. প্রদবশপত্র প্রারির রবষয়র্ট http://boiler.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট এবাং প্রােীর জমাবাইল জিাদন SMS-এর মাধ্যদম (শুধুমাত্র জর্াগ্য 

প্রােীদেরদক) র্োসমদয় জানাদনা হদব। Online আদবেনপদত্র প্রােীর প্রেি জমাবাইল জিাদন পরীযা সাংক্রান্ত র্াবতীয় জর্াগাদর্াগ সম্পন্ন করা হদব 

রবধায় উক্ত নম্বরর্ট সাব শযরণক সচল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাি রনদে শশনা তাৎযরণকভাদব অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। 

ছ. SMS-এ জপ্রররত User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবতীদত জরাল নম্বর, পদের নাম, ছরব, পরীযার তাররখ, সময় ও স্থাদনর/দকদের 

নাম ইতোরে তথ্য সাংবরলত প্রদবশপত্র প্রােী Download পূব শক ররিন Print কদর রনদবন। প্রােী প্রদবশপত্রর্ট রলরখত পরীযায় অাংশেহদণর সমদয় 

এবাং উিীণ শ হদল জমৌরখক পরীযার সমদয় অবশ্যই প্রেশ শন করদত হদব; 

জ. শুধুমাত্র জটরলটক রপ্র-জপইড জমাবাইল জিান জেদক প্রােীগণ রননবরণ শত SMS পদ্ধরত অনুসরণ কদর রনজ রনজ User ID এবাং Password 

পুনরুদ্ধার করদত পারদবন। 

ি. i. User ID জানা োকদল BOILER<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

        Example: BOILER Help User ABCDEF & send to 16222 

    ii. PIN Number জানা োকদল: BOILER<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

         Example: BOILER Help PIN 12345678 & send to 16222. 
ঞ. Online-এ আদবেি করদত যকাদিা সমস্যা হদল যেশলেক িম্বর যেদক ১২১ িম্বদর অেবা vas.query@teletalk.com.bd ই-

যমইদল য াগাদ াগ করা  াদব।  

 

 
 

 

 

 
(দমাঃ শরািত আলী) 

উপ-প্রধান বয়লার পররেশ শক 

 ও  

সেস্য সরচব, রবভাগীয় রনব শাচন করমর্ট।  

 


