
 
 

ডিডিডিডি’র কাস্টমার িাডভ িি এটেনটিন্ট িটে নিয় োয়ের লয়যে আটেেনিত্র অন-লাইটনর মাধ্যটম পূরটের 

িাধারে ডনটে িশােলী: 

০১. ডিডিডিডি’র ডনটয়াগ িরীক্ষায় আটেেন করটে ইচ্ছুক প্রার্থীগে www.dpdc.gov.bd/career  ঠিকানায় ডগটয় Online Application Form 

পূরেপূে িক আটেেন কার্ িক্রম িম্পন্ন করটে িারটেন।  

০২. প্রার্থীটক িেকিোর িাটর্থ োর User Id, Password, Mobile Number, Email-Address  ডেটয় Sign Up ো ডনেন্ধন করটে হটে। 

Sign Up এর ির প্রেত্ত Email-Address এ লগ ইন কটর ডিডিডিডি হটে প্রপ্রডরে ই-টমইটলর ডলটে ডিক কটর Account Verify করটে হটে। 

Account Verify করার ির www.dpdc.gov.bd/career  ঠিকানায় ডগটয় Login/ Sign In কটর আটেেন ফম ি পূরে করটে হটে।

  

০৩. Application Form পূরে করার িময় প্রার্থীটক অেশ্যই Mandatory (লাল োরকা ডিডিে) Field গুটলা পূরে করটে হটে। 

০৪. Application Form-এ SSC/ equivalent এবং HSC/ equivalent certificate-এর Soft Copy Upload করটে হটে। 

300*300 pixel-এর রডিন ছডে এেং 300*80 Pixel-এর স্বাক্ষর/ Signature (োইি/ মুদ্রে নয়)-এর Soft Copy Upload করটে হটে। 

Certificate অেশ্যই স্পষ্ট হটে হটে। ছডে, স্বাক্ষর এেং Certificate শুধুমাত্র JPG File ফরটমটে Upload করা র্াটে।  

০৫. মুডিটর্াদ্ধা/ শহীে মুডিটর্াদ্ধাটের পুত্র-কন্যা ডহটিটে আটেেটনর প্রক্ষটত্র Application Form পূরটের িময় িংডিষ্ট ঘটর/ োেটন ডিক কটর এ িংক্রান্ত েথ্য 

অেশ্যই পূরে করটে হটে এেং মুডিটর্াদ্ধার MIS Number এবং প্রর্ প্রকান একটি Certificate (লাল মুডিোেিা/ ভারেীয় োডলকা/ প্রগটেে/ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী প্রডেস্বাক্ষডরে োংলাটেশ মুডিটর্াদ্ধা িংিে কর্তিক প্রেত্ত িনে/ MIS Certificate)-এর Soft Copy Upload করটে হটে। মুডিটর্াদ্ধার 

Certificate শুধুমাত্র JPG File ফরটমটে Upload করা র্াটে।  

০৬. িঠিকভাটে Application Form পূরটের ির প্রার্থীটক Apply-এ ডিক কটর চূড়ান্তভাটে Submission করটে হটে। 

০৭. চূড়ান্তভাটে Submission করার িটর Tracking Number (র্া োকা প্রোটনর িময় ব্যেহৃে হটে) িহ প্রার্থী োর Resume Download 

কটর িংরক্ষে করটেন এেং Resume-এ উডিডিে প্রডক্রয়া অনুিরেপূে িক প্রার্থী  ‘নগে’ (োংলাটেশ িাক ডেভাটগর ডিডেোল ডফন্যাডিয়াল িাডভ িি) এর মাধ্যটম 

আটেেন ডফ ৳ ১০০০/- িডরটশাধ করটে িারটেন। ‘নগে’ এর মাধ্যটম ডফ িডরটশাটধর প্রক্ষটত্র ‘নগে’ এর এটেন্ট িটয়ন্ট অর্থো আটেেনকারীর ডনেস্ব নগে একাউন্ট 

(অযাি অর্থো িায়াল নম্বর *167#) দ্বারা উি ডফ িডরশ োধ করটে িারটেন। ‘নগে’ এর মাধ্যটম ডফ িডরটশাটধর প্রক্ষটত্র প্রর্ প্রকান েটিলোর েন্য ‘নগে’ এর 

16167 অর্থো 09609616167 নম্বটর প্রর্াগাটর্াগ করটে হটে। Nagad USSD- এর মাধ্যটম আটেেন ডফ িডরটশাটধর প্রডক্রয়া ডনম্নরূি: 

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. 1000) 

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. 
  

০৮.    প্রার্থী িাইটল ‘নগে’ এর িডরেটেি Dutch Bangla Bank Mobile Banking Account (Rocket)-এর  মাধ্যটম আটেেন 

ডফ ৳ ১০০০/- িডরটশাধ করটে িারটেন। Rocket এর মাধ্যটম আটেেন ডফ িডরটশাটধর প্রডক্রয়া ডনম্নরূি : 
 

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.1000  

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

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

০৯. অডেডরি েথ্য িাওয়ার েন্য ডিডিডিডি’র ওটয়ে িাইে ডনয়ডমে Visit করটে হটে। োছাড়া অডফি িলাকালীন িমটয় ডিডেএম, এমপ্লডয় ম্যাটনেটমন্ট 

(আিডমডনটেইশন) েপ্তটরর +৮৮-০২২২৩৩৮৮১৪৫ এবং ০১৫৫৮০৫৬১৩৬ নম্বটর প্রর্াগাটর্াগ কটর ডনটয়াগ িংক্রান্ত েথ্য োনা র্াটে। োছাড়া আটেেটনর প্রক্ষটত্র 

র্ডে কারও প্রকান কাডরগরী িমস্যা হয়, ো িমাধাটনর েন্য ০১৫৫৮০৫৬১৩৭ নম্বটর প্রর্াগাটর্াগ করা র্াটে।   

১০. ডলডিে িরীক্ষার পূটে ি প্রার্থীটের প্রটেশিত্র ওটয়েিাইটে আিটলাি করা হটে। প্রার্থীগে  User Id এেং Password ব্যেহার কটর প্রটেশিত্র িাউনটলাি/ 

ডপ্রন্ট করটে িারটেন। ডলডিে িরীক্ষার িময়সূিী SMS/ Website-এর মাধ্যটম প্রার্থীটক োডনটয় প্রেয়া হটে। 

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

