
 
 

ডিডিডিডি’র এডিডিউটিভ ডিররক্টর (রেিডিিযাল), অপারেশনস িরে ডির ারের লরযয আরেেিিত্র অি-

লাইরির মাধ্যরম পূররের িাধারে ডিরে েশােলী: 

০১. ডিডিডিডি’র এডিডিউটিভ ডিররক্টর (রেিডিিযাল), অপারেশনস িরে ডির ারের লরযয আরেেি িররে ইচ্ছুি প্রার্থীেে www.dpdc.gov.bd/career 

ঠিিািা  ডের  Online Application Form পূরেপূে েি আরেেি িার্ েক্রম িম্পন্ন িররে িাররেি।  

০২. প্রার্থীরি িেিেোঁর িারর্থ োঁর User Id, Password, Mobile Number, Email-Address  ডের  Sign Up ো ডিেন্ধি িররে হরে। 

Sign Up এর ির প্রেত্ত Email-Address এ লে ইি িরর ডিডিডিডি হরে প্রপ্রডরে ই-প্রমইরলর ডলরে ডিি িরর Account Verify িররে হরে। 

Account Verify িরার ির www.dpdc.gov.bd/career ঠিিািা  ডের  Sign Up/ Login িরর আরেেি ফম ে পূরে িররে হরে। 

০৩. Application Form পূরে িরার িম  প্রার্থীরি অেশ্যই Mandatory (লাল োঁরিা ডিডিে) Field গুরলা পূরে িররে হরে। 

০৪. Application Form-এ িাডহে শশক্ষা সনদ, অশিজ্ঞতা সনদ ও প্রশশক্ষণ সনদসমূরেে Scanned িডি Upload িররে হরে। 300*300 

pixel-এর রডিি ছডে এেং 300*80 Pixel-এর স্বাযর/ Signature-এর Scanned িডি (োইি/ মুদ্রে ি ) Upload িররে হরে। 

Certificate অেশ্যই স্পষ্ট হরে হরে। ছডে, স্বাযর এেং Certificate শুধুমাত্র JPG File ফররমরে Upload িরা র্ারে।  

০৫. িঠিিভারে Application Form পূররের ির প্রার্থীরি Apply-এ ডিি িরর চুড়ান্তভারে Submission িররে হরে।  

০৬. চূড়ান্তভারে Submission িরার িরর Tracking Number (র্া োিা প্রোরির িম  ব্যেহৃে হরে) িহ প্রার্থী োর Resume Download 

িরর িংরযে িররেি এেং Resume-এ উডিডিে প্রডক্র া অনুিরেপূে েি প্রার্থী  ‘িেে’ (োংলারেশ িাি ডেভারের ডিডিোল ডফন্যাডি াল িাডভ েি) এর মাধ্যরম 

আরেেি ডফ ৳ ৩০০০/- িডররশাধ িররে িাররেি। ‘িেে’ এর মাধ্যরম ডফ িডররশারধর প্রযরত্র ‘িেে’ এর এরিন্ট ির ন্ট অর্থো আরেেিিারীর ডিিস্ব িেে 

এিাউন্ট (অযাি অর্থো িা াল িম্বর *167#) দ্বারা উক্ত ডফ িডরশশাধ িররে িাররেি। ‘িেে’ এর মাধ্যরম ডফ িডররশারধর প্রযরত্র প্রর্ প্রিাি িটিলোর িন্য ‘িেে’ 

এর 16167 অর্থো 09609616167 িম্বরর প্রর্াোরর্াে িররে হরে। Nagad USSD- এর মাধ্যরম আরেেি ডফ িডররশারধর প্রডক্র া ডিম্নরূি: 

Step-1: Go to your Nagad Mobile Menu by dialing: *167# 

Step-2: Choose “5” (Bill Pay) 

Step-3: Choose “12” (Other) 

Step-4: Choose “1” (Enter Biller A/C Number) 

Step-5: Enter Biller A/C Number: 1101 

Step-6: 
Enter  Tracking Number (9 Digit Number) 

 [Can be found from your Applicant's Copy] 

Step-7: 
Make Payment  

Enter Amount (Tk. 3000) 

Step-8: Customer Mobile Number: 01********* (For Agent only) 

Step-9: Now Enter PIN (Your Nagad Account PIN) 

Step-10: Customer will get SMS about the Transaction Status. 
  

০৭.    প্রার্থী িাইরল ‘িেে’ এর িডরেরেে Dutch Bangla Bank Mobile Banking Account (Rocket)-এর  মাধ্যরম আরেেি ডফ 

৳ ৩০০০/- িডররশাধ িররে িাররেি। Rocket এর মাধ্যরম আরেেি ডফ িডররশারধর প্রডক্র া ডিম্নরূি : 
 

 

Step-1: Go to your Rocket Mobile Menu by dialing *322# 

Step-2: Choose “1”  (Bill Pay) 

Step-3: 

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 

Step-4: Choose 0. Other  

Step-5: Enter Biller ID number 1003 

Step-6: 
Enter Tracking Number  (9 Digit Number) 

 [Can be found from your Applicant's Copy] 

Step-7: Enter bill amount (TK. 3000) 

Step-8: Now enter your Rocket Mobile Menu PIN to confirm 

Step-9: Done! You will receive a confirmation message from 16216. 
 

০৮. অডেডরক্ত েথ্য িাও ার িন্য ডিডিডিডি’র ওর ে িাইে ডি ডমে Visit িররে হরে। োছাড়া অডফি িলািালীি িমর  ডিডিএম, এমপ্লড  ম্যারিিরমন্ট 

(আিডমডিরেইশি) েপ্তররর +৮৮-০২২২৩৩৮৮১৪৫ এবং ০১৫৫৮০৫৬১৩৬ িম্বরর প্রর্াোরর্াে িরর ডির াে িংক্রান্ত েথ্য িািা র্ারে। োছাড়া আরেেরির প্রযরত্র 

র্ডে িারও প্রিাি িাডরেরী িমস্যা হ , ো িমাধারির িন্য ০১৫৫৮০৫৬১৩৭ িম্বরর প্রর্াোরর্াে িরা র্ারে।   

০৯. শনর াগ পেীক্ষাে পূরে ে প্রার্থীরের প্ররেশিত্র ওর েিাইরে আিরলাি িরা হরে। প্রার্থীেে  User Id এেং Password ব্যেহার িরর প্ররেশিত্র িাউিরলাি/ 

ডপ্রন্ট িররে িাররেি। ডলডিে িরীযার িম সূিী SMS/ Website-এর মাধ্যরম প্রার্থীরি িাডির  প্রে া হরে। 

 

http://www.dpdc.gov.bd/career
http://www.dpdc.gov.bd/career

