
 
 

ডিডিডিডি’র এডিিট্যান্ট একাউন্টযান্ট এবং সিসিয়র একাউন্টি এডিিট্যান্ট িদে ডিদ াগ িরীক্ষার 

আদবেিিত্র অি-লাইদির মাধ্যদম পূরদের িাধারে ডিদে েশাবলী: 

০১. ডিডিডিডি’র ডিদ াগ িরীক্ষা  আদবেি করদে ইচ্ছুক প্রার্থীগে www.dpdc.gov.bd/career  ঠিকািা  ডগদ  Online Application Form 

পূরেপূব েক আদবেি কার্ েক্রম িম্পন্ন করদে িারদবি।  

০২. প্রার্থীদক িেকেোর িাদর্থ োর User Id, Password, Mobile Number, Email-Address  ডেদ  Sign Up বা ডিবন্ধি করদে হদব। 

Sign Up এর ির প্রেত্ত Email-Address এ লগ ইি কদর ডিডিডিডি হদে প্রপ্রডরে ই-দমইদলর ডলদে ডিক কদর Account Verify করদে হদব। 

Account Verify করার ির www.dpdc.gov.bd/career  ঠিকািা  ডগদ  Login/ Sign In কদর আদবেি ফম ে পূরে করদে হদব।

  

০৩. Application Form পূরে করার িম  প্রার্থীদক অবশ্যই Mandatory (লাল োরকা ডিডিে) Field গুদলা পূরে করদে হদব। 

০৪. Application Form-এ SSC/equivalent এবং Bachelor Certificate অথবা Transcript (যেটাতে Subject এবং 

Result উতেখ আতে)-এর Soft Copy Upload করদে হদব। 300*300 pixel-এর রডিি ছডব এবং 300*80 Pixel-এর স্বাক্ষর/ 

Signature (টাইি/ মুদ্রে ি )-এর Soft Copy Upload করদে হদব। Certificate অবশ্যই স্পষ্ট হদে হদব। ছডব, স্বাক্ষর এবং 

Certificate শুধুমাত্র JPG File ফরদমদট Upload করা র্াদব।  

০৫. মুডিদর্াদ্ধা/ শহীে মুডিদর্াদ্ধাদের পুত্র-কন্যা ডহদিদব আদবেদির প্রক্ষদত্র Application Form পূরদের িম  িংডিষ্ট ঘদর/ বাটদি ডিক কদর এ িংক্রান্ত েথ্য 

অবশ্যই পূরে করদে হদব এবং মুডিদর্াদ্ধার প্রর্ প্রকাি একটি Certificate (লাল মুডিবােো, ভারেী  োডলকা, প্রগদেট, মািিী  প্রধািমন্ত্রী প্রডেস্বাক্ষডরে 

বাংলাদেশ মুডিদর্াদ্ধা িংিে কর্তেক প্রেত্ত িিে)-এর Soft Copy Upload করদে হদব। মুডিদর্াদ্ধার Certificate শুধুমাত্র JPG File ফরদমদট 

Upload করা র্াদব।  

০৬. িঠিকভাদব Application Form পূরদের ির প্রার্থীদক Apply-এ ডিক কদর চূড়ান্তভাদব Submission করদে হদব। 

০৭. চূড়ান্তভাদব Submission করার িদর Tracking Number (র্া টাকা প্রোদির িম  ব্যবহৃে হদব) িহ প্রার্থী োর Resume Download 

কদর িংরক্ষে করদবি এবং Resume-এ উডিডিে প্রডক্র া অনুিরেপূব েক প্রার্থী  ‘িগে’ (বাংলাদেশ িাক ডবভাদগর ডিডেটাল ডফন্যাডি াল িাডভ েি) এর মাধ্যদম 

আদবেি ডফ ৳ ১০০০/- িডরদশাধ করদে িারদবি। ‘িগে’ এর মাধ্যদম ডফ িডরদশাদধর প্রক্ষদত্র ‘িগে’ এর এদেন্ট িদ ন্ট অর্থবা আদবেিকারীর ডিেস্ব িগে একাউন্ট 

(অযাি অর্থবা িা াল িম্বর *167#) দ্বারা উি ডফ িডরয াধ করদে িারদবি। ‘িগে’ এর মাধ্যদম ডফ িডরদশাদধর প্রক্ষদত্র প্রর্ প্রকাি েটিলোর েন্য ‘িগে’ এর 

16167 অর্থবা 09609616167 িম্বদর প্রর্াগাদর্াগ করদে হদব। Nagad USSD- এর মাধ্যদম আদবেি ডফ িডরদশাদধর 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. 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 িাইদল ‘িগে’ এর িডরবদেে Dutch Bangla Bank Mobile Banking Account (Rocket)-এর  মাধ্যদম আদবেি 

ডফ ৳ ১৫০০/- িডরদশাধ করদে িারদবি। Rocket এর মাধ্যদম আদবেি ডফ িডরদশাদধর 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.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 িাও ার েন্য ডিডিডিডি’র ওদ ব িাইট ডি ডমে Visit করদে হদব। োছাড়া অডফি িলাকালীি িমদ  ডিডেএম, এমপ্লড  ম্যাদিেদমন্ট 

(আিডমডিদেইশি) েপ্তদরর +৮৮-০২২২৩৩৮৮১৪৫ এবং ০১৫৫৮০৫৬১৩৬ িম্বদর প্রর্াগাদর্াগ কদর ডিদ াগ িংক্রান্ত েথ্য োিা র্াদব। োছাড়া আদবেদির প্রক্ষদত্র 

র্ডে কারও প্রকাি কাডরগরী িমস্যা হ , ো িমাধাদির েন্য ০১৫৫৮০৫৬১৩৭ িম্বদর প্রর্াগাদর্াগ করা র্াদব।   

১০. ডলডিে িরীক্ষার পূদব ে প্রার্থীদের প্রদবশিত্র ওদ বিাইদট আিদলাি করা হদব। প্রার্থীগে  User Id এবং Password ব্যবহার কদর প্রদবশিত্র িাউিদলাি/ 

ডপ্রন্ট করদে িারদবি। ডলডিে িরীক্ষার িম সূিী SMS/ Website-এর মাধ্যদম প্রার্থীদক োডিদ  প্রে া হদব। 

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

