ডিডিডিডি’র মেডিকেল অডিিার িকে ডিক াগ িরীক্ষার আকেেিিত্র অি-লাইকির োধ্যকে
পূরকের িাধারে ডিকে েশােলী:
০১. ডিডিডিডি’র ডিক াগ িরীক্ষা আকেেি েরকে ইচ্ছুে প্রার্থীগে www.dpdc.org.bd/career ঠিোিা
Application Form পূরেপূে েে আবেদন োর্ েক্রে িম্পন্ন েরকে িারকেি।

ডগক

Online

০২. প্রার্থীকে িেেেোর িাকর্থ োর User Id, Password, Mobile Number, Email-Address ডেক Sign Up ো ডিেন্ধি
েরকে হকে। প্রেত্ত Email-Address ডেক োর Account Verify েরা হকে।
০৩. Application Form পূরে েরার িে প্রার্থীকে অেশ্যই Mandatory (লাল োরো ডিডিে) Field গুকলা পূরে েরকে হকে।
০৪. Application Form-এ SSC, MBBS এেং BMDC registration certificate -এর Scanned কপি Upload
েরকে হকে। 300*300 pixel-এর রডিি ছডে এেং 300*80 Pixel-এর স্বাক্ষর/ Signature-এর Scanned কপি (টাইি/
মুদ্রে ি ) Upload েরকে হকে।
০৫. িঠিেভাকে Application Form পূরকের ির প্রার্থীকে Apply-এ ডিে েকর চুড়ান্তভাকে Submission েরকে হকে।
০৬. চুড়ান্তভাকে Submission েরার িকর Tracking Number (র্া টাো প্রোকির িে ব্যেৃে হকে) িহ প্রার্থী োর Resume
Download েকর িংরক্ষে েরকেি এেং Resume-মে উকেডিে প্রপিয়া অনুিরেপূে েে প্রার্থী মর্ মোি Dutch Bangla Bank
Mobile Banking Account (Rocket)-এর োধ্যকে আকেেি ডি িডরকশাধ েরকে িারকেি। আকেেি ডি িডরকশাকধর 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. প্রিাডরে ডিক াগ ডেজ্ঞডির শেে ৫-এ উডেডিে প্রার্থীরা (Persons employed in govt., semi govt., autonomous
organizations or power sector utilities) চূড়ান্তভাকে Submit েরা আকেেকির ডপ্রন্ট েডির িাকর্থ োিডরে অনুকোেি/
অগ্রা ি েডি িংযুক্ত েকর On-line েরিাকের অডেডরক্ত এে মিট আকেেিিত্র (হাি ে েডি) মিপুটি মেিাকরল ম্যাকিোর, এেপ্ল ী ম্যাকিেকেন্ট
(আিডেডিকেইশি), ডিডিডিডি, ডেদ্যুৎ ভেি (৪র্থ ে েলা), ১ আব্দুল গডে মরাি, ঢাো-১০০০ এই ঠিোিা ডেজ্ঞািকি উডেডিে িেক র েকধ্য েো
ডেকেি।
০৮. অডেডরক্ত েথ্য িাও ার েন্য ডিডিডিডি’র ওক ে িাইট ডি ডেে Visit েরকে হকে। োছাড়া অডিি িলাোলীি িেক ডিডেএে, এেপ্ল ী
ম্যাকিেকেন্ট (আিডেডিকেইশি) েিকরর ০১৫৫৮০৫৬১৩৬-৪০ এেং ০৮৮-০২-৯৫৬৮১৪৫ মটডলকিাি িম্বকর মর্াগাকর্াগ েকর ডিক াগ িংক্রান্ত েথ্য
োিা র্াকে। োছাড়া আকেেকির মক্ষকত্র র্ডে োরও মোি োডরগরী িেস্যা হ , ো িোধাকির েন্য ০১৭০৯৬৩০৪৩৩ িম্বকর মর্াগাকর্াগ েরা র্াকে।
০৯. ডলডিে িরীক্ষার পূকে ে প্রার্থীকের প্রকেশিত্র ওক েিাইকট আিকলাি েরা হকে। প্রার্থীগে User Id এেং Password ব্যেহার েকর প্রকেশিত্র
িাউিকলাি/ ডপ্রন্ট েরকে িারকেি। ডলডিে িরীক্ষার িে সূিী SMS/ Website-এর োধ্যকে প্রার্থীকে োডিক মে া হকে।

