িডিপিডিস’র ইচ বাড অ ােটনেড পেদ িনেয়াগ পরী ার আেবদনপ অন-লাইেনর মা েম রেণর
সাধারণ িনেদশাবলী:
০১. িডিপিডিস’র ইচ বাড অ ােটনেড
www.dpdc.org.bd/career
০২.

পেদ আেবদন করেত ই ক াথ গণ www.dpdc.gov.bd এর ক ািরয়ার অপশন অথবা
কানায় িগেয় Online Application Form রণ বক আেবদন কায ম স
করেত পারেবন।

াথ েক সতকতার সােথ তার User Id, Password, Mobile Number, Email-Address িদেয় Sign Up বা িনব ন করেত হেব।
Sign Up এর পর দ Email-Address এ লগ ইন কের িডিপিডিস হেত িরত ই-েমইেলর িলে ি ক কের Account Verify করেত হেব।
Account Verify করার পর www.dpdc.gov.bd এর ক ািরয়ার অপশন অথবা www.dpdc.org.bd/career কানায় িগেয়
Sign Up/ Login কের আেবদন ফম রণ করেত হেব।

০৩. Application Form রণ করার সময় াথ েক অব ই Mandatory (লাল তারকা িচি ত) Field েলা রণ করেত হেব।
০৪. Application Form-এ SSC/ equivalent এবং HSC/ equivalent Certificate এর Scanned কিপ Upload করেত
হেব। 300*300 pixel-এর রিঙন ছিব এবং 300*80 Pixel-এর া র/ Signature-এর Scanned কিপ (টাইপ/ ণ নয়) Upload
করেত হেব। Certificate অব ই
হেত হেব। ছিব, া র এবং Certificate মা JPG File ফরেমেট Upload করা যােব।
০৫. স কভােব Application Form রেণর পর াথ েক Apply-এ ি ক কের ড়া ভােব Submission করেত হেব।
০৬.

ড়া ভােব Submission করার পের Tracking Number (যা টাকা দােনর সময় ব ত হেব) সহ াথ তার Resume Download
কের সংর ণ করেবন এবং Resume-এ উি িখত ি য়া অ সরণ বক াথ ‘নগদ’ (বাংলােদশ ডাক িবভােগর িডিজটাল িফ াি য়াল সািভস) এর মা েম
আেবদন িফ ৳ ১০০০/- পিরেশাধ করেত পারেবন। ‘নগদ’ এর মা েম িফ পিরেশােধর ে ‘নগদ’ এর এেজ পেয় অথবা আেবদনকারীর িনজ নগদ একাউ
(অ াপ অথবা ডায়াল ন র *167#) ারা উ িফ পিরশদ করেত পারেবন। ‘নগদ’ এর মা েম িফ পিরেশােধর ে য কান জ লতার জ ‘নগদ’ এর
16167 অথবা 09609616167 ন ের যাগােযাগ করেত হেব। UDDOKTA USSD- এর মা েম আেবদন িফ পিরেশােধর ি য়া িন প:
Step-1:
Step-2:
Step-3:
Step-4:
Step-5:
Step-6:

০৭.

Step-7:

Go to 'your Nagad Mobile Menu by dialing: *167#
Choose “5” (Bill Pay)
Choose “11” (Other)
Choose “1” (Enter biller A/C Number)
Enter Biller A/C Number: 1101
Enter Reference Number: Application Tracking
Number
Make Payment Enter Amount: 1000

Step-8:
Step-9:
Step-10:

Customer Mobile Number: 01*********
Enter PIN: ****
Account holder will get SMS about the Transaction Status.

াথ চাইেল ‘নগদ’ এর পিরবেত Dutch Bangla Bank Mobile Banking Account (Rocket)-এর মা েম আেবদন
িফ৳ ১০০০/- পিরেশাধ করেত পারেবন। Rocket এর মা েম আেবদন িফ পিরেশােধর ি য়া িন প:
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 Bill Number (Tracking Number: 9 Digit Number), [Can be found
from your Applicant's Copy]
Enter bill amount TK.1000
Now enter your Rocket Mobile Menu PIN to confirm
Done! You will receive a confirmation message from 16216.

০৮. অিতির ত পাওয়ার জ িডিপিডিস’র ওেয়ব সাইট িনয়িমত Visit করেত হেব। তাছাড়া অিফস চলাকালীন সমেয় িডিজএম, এম য়ী ােনজেম
(আডিমিনে ইশন) দ েরর ০৮৮-০২-৯৫৫৫১৩৬ টিলেফান ন ের যাগােযাগ কের িনেয়াগ সং া ত জানা যােব। তাছাড়া আেবদেনর ে যিদ কারও কান
কািরগরী সম া হয়, তা সমাধােনর জ ০১৫৫৮০৫৬১৩৭ ন ের যাগােযাগ করা যােব।
০৯. িলিখত পরী ার েব াথ েদর েবশপ ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেব। াথ গণ User Id এবং Password বহার কের েবশপ ডাউনেলাড/
ি করেত পারেবন। িলিখত পরী ার সময় চী SMS/ Website-এর মা েম াথ েক জািনেয় দয়া হেব।

