ডিডিডিডি’র ডিয় োগ িরীক্ষোর আয়েদিিত্র অি-লোইয়ির মোধ্যয়ম পূরয়ের িোধোরে
ডিয়দ েশোেলী:
০১. ডিডিডিডি’র ডিয় োগ িরীক্ষো আয়েদি করয়ে ইচ্ছুক প্রোর্থীগে www.dpdc.gov.bd অথবা www.dpdc.org.bd/career
ঠিকোিো ডগয় Online Application Form পূরেপূে েক আববদন কোর্ েক্রম িম্পন্ন করয়ে িোরয়েি।
০২. প্রোর্থীয়ক িেকেেোর িোয়র্থ েোর User Id, Password, Mobile Number, Email-Address ডদয় Sign Up বা ডিেন্ধি
করয়ে হয়ে। প্রদত্ত Email-Address ডদয় েোর Account Verify করো হয়ে।
০৩. Application Form পূরে করোর িম প্রোর্থীয়ক অেশ্যই Mandatory (লোল েোরকো ডিডিে) Field গুয়লো পূরে করয়ে হয়ে।
০৪. Application Form-এ SSC িিদ (িে িয়দর জন্য) এেং Assistant Manager (HR) িয়দর জন্য Master/ MBAএর certificate/ Transcript (য়র্টোয়ে িোেয়জক্ট এেং ররজোল্ট উয়েখ আয়ে), Junior Assistant Manager (HR)
িয়দর জন্য Graduation/ BBA-এর certificate/ Transcript (য়র্টোয়ে িোেয়জক্ট এেং ররজোল্ট উয়েখ আয়ে) এেং SubAssistant Engineer িয়দর জন্য Diploma in Engineering certificate-এর Scanned কপি Upload
করয়ে হয়ে। certificate/ Transcript অবশ্যই স্পষ্ট হবে হবব। 300*300 pixel-এর রডিি েডে এেং 300*80 Pixel-এর
স্বোক্ষর/ Signature-এর Scanned কপি (টোইি/ মুদ্রে ি ) Upload করয়ে হয়ে।
০৫. িঠিকভোয়ে Application Form পূরয়ের ির প্রোর্থীয়ক Apply-এ ডিক কয়র চুড়োন্তভোয়ে Submission করয়ে হয়ে।
০৬. চুড়োন্তভোয়ে Submission করোর িয়র Tracking Number (র্ো টোকো প্রদোয়ির িম ব্যেৃে হয়ে) িহ প্রোর্থী েোর Resume
Download কয়র িংরক্ষে করয়েি এেং Resume-রে উয়েডখে প্রপিয়া অনুিরেপূে েক প্রোর্থী রর্ রকোি Dutch Bangla Bank
Mobile Banking Account (Rocket)-এর মোধ্যয়ম আয়েদি ডি িডরয়শোধ করয়ে িোরয়েি। আয়েদি ডি িডরয়শোয়ধর প্রডক্র ো
ডিম্নরূি:
Step-1:
Step-2:
Step-3:
Step-4:
Step-5:
Step-6:
Step-7:
Step-8:
Step-9:

Go to your Rocket Mobile Menu by dialing *322#
Choose “1” (Bill Pay)
Choose
“1” for Self- Payment from own Rocket Account
“2” for Other- Payment from other (Agent/ Someone else) Rocket
Account & enter your Mobile Number for confirmation SMS
Choose 0.Other
Enter Biller ID number 1003
Enter Tracking Number (9 Digit Number), [Can be found from your
Applicant's Copy]
Enter bill amount TK.1500
Now enter your Rocket Mobile Menu PIN to confirm
Done! You will receive a confirmation message from 16216.

০৭. প্রিোডরে ডিয় োগ ডেজ্ঞডির শেে ৫-এ উডেডখে প্রোর্থীরো (Persons employed in govt., semi govt., autonomous
organizations or power sector utilities) চূড়োন্তভোয়ে Submit করো আয়েদয়ির ডপ্রন্ট কডির িোয়র্থ দোিডরক অনুয়মোদি/
অগ্রো ি কডি িংযুক্ত কয়র On-line দরখোয়ের অডেডরক্ত এক রিট আয়েদিিত্র (হোি ে কডি) রিপুটি রজিোয়রল ম্যোয়িজোর, এমপ্ল ী ম্যোয়িজয়মন্ট
(আিডমডিয়েইশি), ডিডিডিডি, ডেদ্যুৎ ভেি (৪র্থ ে েলো), ১ আব্দুল গডে ররোি, ঢোকো-১০০০ এই ঠিকোিো ডেজ্ঞোিয়ি উডেডখে িময় র ময়ধ্য জমো
ডদয়েি।
০৮. অডেডরক্ত েথ্য িোও োর জন্য ডিডিডিডি’র ওয় ে িোইট ডি ডমে Visit করয়ে হয়ে। েোেোড়ো অডিি িলোকোলীি িময় ডিডজএম, এমপ্ল ী
ম্যোয়িজয়মন্ট (আিডমডিয়েইশি) দিয়রর ০১৫৫৮০৫৬১৩৬-৪০ এেং ০৮৮-০২-৯৫৬৮১৪৫ রটডলয়িোি িম্বয়র রর্োগোয়র্োগ কয়র ডিয় োগ িংক্রোন্ত েথ্য
জোিো র্োয়ে। েোেোড়ো আয়েদয়ির রক্ষয়ত্র র্ডদ কোরও রকোি কোডরগরী িমস্যো হ , েো িমোধোয়ির জন্য ০১৫৫৮০৫৬১৩৭ িম্বয়র রর্োগোয়র্োগ করো র্োয়ে।
০৯. ডলডখে িরীক্ষোর পূয়ে ে প্রোর্থীয়দর প্রয়েশিত্র ওয় েিোইয়ট আিয়লোি করো হয়ে। প্রোর্থীগে User Id এেং Password ব্যেহোর কয়র প্রয়েশিত্র
িোউিয়লোি/ ডপ্রন্ট করয়ে িোরয়েি। ডলডখে িরীক্ষোর িম সূিী SMS/ Website-এর মোধ্যয়ম প্রোর্থীয়ক জোডিয় রদ ো হয়ে।

