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স্মারক নং- ১৪.৩১.০০০০.৬০৬.১১.০০১.১৮. 

 

তাররখ: 
     ১৮ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ 

২ সেপ্টেম্বর ২০২১ রিস্টাব্দ 

ননদয়াগ নবজ্ঞনি 

ডাক জীবন বীমা, পূব যাঞ্চল,  ঢাকার অধীন অনিস সমূদে রাজস্ব খাতভুক্ত শূণ্য পদেমূহ অস্থায়ীভাপ্টব  পূরপ্টের  জন্য 

স াগ্য প্রার্থীপ্টদর রনকট হপ্টত বরে িত শপ্টতি অনলাইপ্টন http://pliec.teletalk.com.bd ওপ্টয়বোইপ্টট আপ্টবদন আহ্বান 

করা  াপ্টে।   

 

ক্রনমক 

 নাং 

পদের নাম ও জবতন জেল/সেড 

(জাতীয় জবতন জেল, ২০১৫ 

অনুর্ায়ী) 

শূন্য 

পদের 

সাংখ্যা 

নশক্ষাগত ও অন্যান্য 

জর্াগ্যতা 

জর্ সকল জজলার প্রার্থীগণ 

আদবেন করদত পারদবন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১. 

অনিস সোয়ক 

(দেড-২০) 

(৮,২৫০-২০,০১০)  

১৬ 

জকান স্বীকৃত জবাড য েদত 

মাধ্যনমক স্কুল সার্ট যনিদকট 

বা সমমাদনর পরীক্ষায় 

উত্তীণ য। 

(ক) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাননকগঞ্জ, 

মুনিগঞ্জ, গাজীপুর, নকদশারগঞ্জ, 

নরনসাংেী, টাাংগাইল, জনত্রদকানা, 

ময়মননসাংে, জশরপুর, চট্টোম, 

বান্দরবান, কক্সবাজার, খাগড়াছনড়, 

রাঙ্গামার্ট, কুনমল্লা, ব্রাহ্মণবানড়য়া, 

চাঁেপুর, জনায়াখালী, লক্ষ্মীপুর, 

নসদলট, জমৌলভীবাজার, েনবগঞ্জ ও 

সুনামগঞ্জ জজলার প্রার্থীগণ আদবেন 

করদত পারদবন। 

(খ) জামালপুর ও জিনী জজলা সে 

“ক” জত বনণ যত সকল জজলার 

এনতম ও শারীনরক প্রনতবন্ধী 

জকাটার প্রার্থীগণ আদবেন করদত 

পারদবন। 

২. 

 
ননরাপত্তা প্রেরী  

(দেড-২০) 

(৮,২৫০-২০,০১০) 

 

২ 

(ক) জকান স্বীকৃত জবাড য 

েদত মাধ্যনমক স্কুল 

সার্ট যনিদকট বা সমমাদনর 

পরীক্ষায় উত্তীণ য; এবাং  

(খ) সুস্বাদযের অনধকারী 

েদত েদব। 

স াট= ১৮ টি  

১.  রবপ্টশষ রনপ্টদ িশনা 

 ১.১ রনপ্টয়াগ রবজ্ঞরিপ্টত বরে িত পদেমূপ্টহ রনপ্টয়াপ্টগর সেপ্টে েরকার কর্তিক জাররকৃত েব িপ্টশষ আইন, রবরি ও 

 নীরত অনুেরে করা হপ্টব। 

১.২  স -সকান কারপ্টে  রবজ্ঞারপত শূন্য পপ্টদর েংখ্যা পররবতিন হপ্টত পাপ্টর।  

 ১.৩ প্রার্থী কর্তিক প্রদত্ত স -সকান তথ্য অেতয বা র থ্যা প্র াে হপ্টল অর্থবা প্রপ্টয়াজনীয় তথ্য সগাপন করপ্টল 

অর্থবা সকান অপ্ট াগ্যতা িরা পড়প্টল অর্থবা সকান প্রতারো বা দুনীরতর আশ্রয় েহে করপ্টল অর্থবা র থ্যা, 

রভন্ন/ভুল তথ্য রদপ্টয় একারিকবার ফর  পূরে কপ্টর একারিক প্রপ্টবশপে েহে করপ্টল অর্থবা পরীোয় 

অেদুপায় অবলম্বন করপ্টল অর্থবা পরীোর সকপ্টে দুর্ব্িবহার করপ্টল পরীোর পূপ্টব ি বা পপ্টর, এ নরক 

http://www.dakjibonbima.gov.bd.com/
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রনপ্টয়াপ্টগর পপ্টর স  সকান প িাপ্টয় প্রারর্থ িতা বা রনপ্টয়াগ বারতল করােহ প্রার্থীর রবরুপ্টে আইনানুগ র্ব্বস্থা েহে 

করা হপ্টব।  

 ১.৪  েরকাপ্টরর পূব িানু রত র্ব্রতপ্টরপ্টক সকাপ্টনা প্রার্থী সকাপ্টনা রবপ্টদরশ নাগররকপ্টক রববাহ করপ্টল বা রববাহ করপ্টত 

প্ররতজ্ঞাবে হপ্টল রতরন আপ্টবদপ্টনর অপ্ট াগ্য রবপ্টবরিত হপ্টবন। 

 ১.৫ (i) প্রজাতপ্টের কপ্ট ি অর্থবা স্থানীয় কর্তিপপ্টের অিীন িাকুরররত প্রার্থীপ্টদর  প্টে স াগ্য এবং রনি িাররত 

বয়প্টের প্রার্থীরা রনপ্টয়াগকারী কর্তিপে কর্তিক অনু রতপ্রাি হপ্টল রনপ্টয়াপ্টগর জন্য রনি িাররত 

প্ররতপ্ট ারগতামূলক পরীোয় অংশেহে করপ্টত পারপ্টবন। 

  (ii) প্রজাতপ্টের কপ্ট ি অর্থবা স্থানীয় কর্তিপপ্টের অিীন িাকুরর হপ্টত অপোররত হপ্টয়প্টেন অর্থবা িাকুররপ্টত 

ইস্তফা রদপ্টয়প্টেন এ ন প্রার্থীরাও পরীোয় অংশেহে করপ্টত পারপ্টবন। তপ্টব এই সেপ্টে প্রার্থীপ্টক িাকুরর 

হপ্টত অপোরে আপ্টদপ্টশর করপ বা ইস্তফাপে গৃহীত হপ্টয়প্টে  প্ট ি রনপ্টয়াগকারী কর্তিপপ্টের আপ্টদশনা া 

দারখল করপ্টত হপ্টব।   

  (iii) প্রার্থী সকাপ্টনা সফৌজদারর আদালত কর্তিক ননরতক স্খলনজরনত অরভপ্ট াপ্টগ দরিত হপ্টল রকংবা 

প্রজাতপ্টের কপ্ট ি অর্থবা স্থানীয় কর্তিপপ্টের অিীন িাকুরর হপ্টত বরখাস্ত হপ্টয় র্থাকপ্টল রতরন আপ্টবদন করার 

অপ্ট াগ্য হপ্টবন।  

 ১.৬ (i) প্রার্থী মুরক্তপ্ট াো/শহীদ মুরক্তপ্ট াোর পুে-কন্যা/পুে-কন্যাপ্টদর পুে-কন্যা হপ্টল মুরক্তযুে রবষয়ক 

 েোলয় কর্তিক জারীকৃত ২৬/০২/২০০২ রিিঃ তাররপ্টখর মু:রব: :/েনদ-১/প্র-১/২০০২/০২ নং প্রজ্ঞাপন 

স াতাপ্টবক মুরক্তযুে রবষয়ক  েোলপ্টয়র ইস্যযকৃত েনদপে 

  অর্থবা 

  মুরক্তযুে রবষয়ক  েোলপ্টয়র ০১.০২.২০০৯ রিিঃ তাররপ্টখর মুরব /েনদ-১/প্র-৩/৩১/০২/১৪০ নং প্রজ্ঞাপন 

অনু ায়ী ১৯৯৭ সর্থপ্টক ২০০১ োল পh©ন্ত তৎকালীন  াননীয় প্রিান েী কর্তিক প্ররতস্বােররত এবং 

মুরক্তপ্ট াো েংেদ কর্তিক ইস্যযকৃত রপতা/ াতা/রপতা হ/রপতা হী/ াতা হ/ াতা হীর মুরক্তপ্ট াো 

েনদপে দারখল করপ্টত হপ্টব।  

 (ii) প্রার্থী মুরক্তপ্ট াো/শহীদ মুরক্তপ্ট াোর পুে-কন্যার পুে-কন্যা হপ্টল সে  প্ট ি েংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষপ্টদর 

সিয়ারম্যান/রেটি করপ্টপাপ্টরশপ্টনর ওয়াড ি কাউরিলর/সপৌরেভার স য়র/কাউরিলর কর্তিক প্রদত্ত 

োটি িরফপ্টকট দারখল করপ্টত হপ্টব।  

  ১.৭ প্ররতবন্ধী প্রার্থীপ্টদরপ্টক ে াজপ্টেবা অরিদিপ্টরর অিীন সজলা ে াজপ্টেবা অরফপ্টের উপপররিালক/ 

ে পদ  িাদা েম্পন্ন/দারয়ত্বপ্রাি েংরিষ্ট ক িকতিা কর্তিক স্বােররত প্ররতবন্ধী েনদপে দারখল করপ্টত হপ্টব।  

 ১.৮ আনোর ও ো  প্ররতরো েদস্যভুক্ত প্রার্থীপ্টক সজলা প্রশােক/সজলা আনোর এযাডজুট্যান্ট কর্তিক প্রদত্ত 

েনদপে দারখল করপ্টত হপ্টব।  

 ১.৯ প্রার্থী ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীর হপ্টল েংরিষ্ট সজলা প্রশােপ্টকর রনকট হপ্টত প্রাি েনদপে দারখল করপ্টত হপ্টব।  

 ১.১০ প্রার্থীপ্টক স ৌরখক পরীোর সবাপ্টড ি েকল রশোগত স াগ্যতা, অরভজ্ঞতা, সকাটা বা অন্য সকাপ্টনা স্যরবিা 

দারবর সেপ্টে উপযুক্ত কর্তিপে কর্তিক প্রদত্ত েনদপেেমূপ্টহর মূলকরপ (স  ন: রশোগত স াগ্যতার 

েনদপে, প্রপ্ট াজয সেপ্টে বয়ে প্র াপ্টের েনদপে, অরভজ্ঞতা/অন্যান্য স াগ্যতার েনদপে, স্থায়ী ঠিকানার 

েনদপে, সকাটা স্যরবিা দাবীর সেপ্টে প্রপ্ট াজয েনদপেেমূহ) প্রদশ িন করপ্টত হপ্টব এবং েনদপেেমূপ্টহর 

এক সেট েতযারয়ত ফপ্টটাকরপ জ া রদপ্টত হপ্টব।  

 ১.১১ রনপ্টয়াপ্টগর লপ্টেয অনুপ্টষ্ঠয় পরীোয় অংশেহপ্টের জন্য প্রার্থীপ্টক সকাপ্টনা প্রকার টিএ/রডএ প্রদান করা হপ্টব 

না।  

 ১.১২  েকল প্রার্থীর আপ্টবদন অনলাইপ্টন প্রপ্টেে করা হপ্টব। অন্য সকাপ্টনাভাপ্টব দারখলকৃত বা সপ্রররত আপ্টবদনপে 

েরােরর বারতল বপ্টল গণ্য হপ্টব।  

 



- 3 - 
 

Page - 3 - of 5 
 

 

 

২.  বয়েেী া: ২৫  াি ি ২০২০ রিস্টাব্দ তাররপ্টখ বয়ে 

 ২.১  মুরক্তপ্ট াো/শহীদ মুরক্তপ্ট াোপ্টদর পুে-কন্যা, প্ররতবন্ধী প্রার্থী োড়া অন্যান্য েকল প্রার্থীর জন্য বয়ে ১৮ 

 হপ্টত ৩০ বের। 

২.২  মুরক্তপ্ট াো/শহীদ মুরক্তপ্ট াোপ্টদর পুে-কন্যা, প্ররতবন্ধী প্রার্থীর জন্য বয়ে ১৮ হসত ৩২ বের। 

 ২.৩  প্রার্থীর বয়ে ক  বা সবরশ হপ্টল আপ্টবদনপে েহেপ্ট াগ্য হপ্টব না। বয়ে প্র াপ্টের জন্য এেএেরে/ে  াপ্টনর 

 পরীোর মূল/ো রয়ক েনপ্টদ প্রদত্ত জন্ম তাররখ বয়ে গেনার রভরত্ত রহপ্টেপ্টব রবপ্টবরিত হপ্টব।  
 

৩.  নাগররকত্ব 

 ৩.১  প্রার্থীপ্টক অবশ্যই বাংলাপ্টদপ্টশর নাগররক হপ্টত হপ্টব এবং রনপ্টয়াগ রবজ্ঞরিপ্টত বরে িত সজলােমূপ্টহর  প্টে স -

সকান সজলার স্থায়ী বারেন্দা হপ্টত হপ্টব। সজলার স্থায়ী বারেন্দার প্র ােক রহোপ্টব জাতীয় পররিয়পে 

(NID) অর্থবা েংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদ/সপৌরেভা/রেটি কপ্টপ িাপ্টরশন এর  র্থা র্থ কর্তিপে কর্তিক প্রদত্ত 

েনদপে দারখল করপ্টত হপ্টব।  

 ৩.২ প্রার্থী কর্তিক আপ্টবদনপপ্টে বরে িত স্থায়ী ঠিকানা (Permanent Address)  রদ ইত:পূপ্টব ি সকাপ্টনা 

োটি িরফপ্টকপ্টট বা অন্যে বরে িত স্থায়ী ঠিকানা হপ্টত রভন্নতর হয় রকংবা  রহলা প্রার্থীপ্টদর সেপ্টে  রদ স্বা ীর 

ঠিকানা র্ব্বহার করা হয় তপ্টব সে সেপ্টে প্রার্থীপ্টক পররবরতিত স্থায়ী ঠিকানার পপ্টে জাতীয় পররিয়পে 

(NID) বা েংরিষ্ট রেটি কপ্টপ িাপ্টরশপ্টনর স য়র/ওয়াড ি কর শনার/সপৌরেভার স য়র/কাউরিলর/ইউরনয়ন 

পররষদ সিয়ারম্যান কর্তিক স্বােররত েনদপে দারখল করপ্টত হপ্টব।   
     

৪.  েংরেে  

 ৪.১ রনপ্টয়াগ পরীো ও রনবন্ধন েংক্রান্ত স -সকাপ্টনা রবষপ্টয় রনপ্টয়াগকারী কর্তিপপ্টের রেোন্ত চুড়ান্ত বপ্টল গণ্য 

হপ্টব।  

 ৪.২ সকাপ্টনা কারে দশ িাপ্টনা র্ব্রতপ্টরপ্টক স -সকাপ্টনা ে য় রনপ্টয়াগ প্ররক্রয়া স্থরগত/বারতল/প্রতযাহার করার 

অরিকার কর্তিপে েংরেে কপ্টর।  
 

৫.   অনলাইদন আদবেনপত্র পূরণ সাংক্রান্ত ননয়মাবলী, শতযাবলী ও পরীোর রফ জ াদাপ্টনর ে য় 

 ৫.১ পরীক্ষায় অাংশেেদণ ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http://pliec.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট আদবেনপত্র 

পূরণ করদবন। অনলাইপ্টন আপ্টবদনপে পূরে এবং পরীোর রফ জ াদাপ্টনর ে য় ননম্নরূপ:   

(i) আপ্টবদনপে পূরে ও রফ জ াদান শুরুর তাররখ ও ে য়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ রিস্টাব্দ, েকাল ১০.০০ 

ঘটিকা।  

(ii) আপ্টবদনপে জ াদাপ্টনর সশষ তাররখ ও ে য়: ২০ অপ্টটাবর, ২০২১ রিস্টাব্দ, রবকাল ০৫.০০ ঘটিকা। 

 (iii) আপ্টবদনপে জ াদাপ্টনর সশষ তাররখ অর্থ িাৎ ২০ অপ্টটাবর, ২০২১ রিস্টাব্দ রবকাল ০৫.০০ ঘটিকার 

 প্টে সকবল User ID প্রাি প্রার্থীরা উক্ত ে প্টয়র পরবতী ৭২ ঘন্টা পh©ন্ত SMS এর  ােপ্ট  রবজ্ঞরিপ্টত 

বরে িত রনি িাররত পেরত অনুেরে কপ্টর পরীোর রফ জ া রদপ্টত পারপ্টবন। রনি িাররত তাররখ ও ে প্টয়র পর 

সকান আপ্টবদনপে েহে  করা হপ্টব না।  

(iv) সশষ তাররখ ও ে প্টয়র জন্য অপ্টপো না কপ্টর হাপ্টত প িাি ে য় রনপ্টয় আপ্টবদন প্ররক্রয়া েম্পন্ন 

করপ্টত প্রার্থীগেপ্টক পরা শ ি প্রদান করা হপ্টে।  

৫.২  Online আদবেনপদত্র প্রার্থী তার রনঙ্গন ছনব (দের্ঘ যে ৩০০ X প্রয ৩০০) pixel ও স্বাক্ষর (দের্ঘ যে ৩০০ 

X প্রয ৮০) pixel েোন কদর ননধ যানরত যাদন Upload করদবন। ছনবর সাইজ সদব যাচ্চ 100 KB ও 

স্বাক্ষদরর সাইজ সদব যাচ্চ 60 KB েদত েদব।  

http://pliec.teletalk.com.bd/
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৫.৩  Online আদবেনপদত্র পূরণকৃত তথ্যই জর্দেতু পরবতী সকল কার্ যক্রদম ব্যবহৃত েদব, জসদেতু Online- 

এ আদবেনপত্র Submit করার পূপ্টব িই পূরেকৃত েকল তপ্টথ্যর েঠিকতা েম্পপ্টকি প্রার্থী রনপ্টজ শতভাগ 

রনরিত হপ্টবন।  

৫.৪  প্রার্থী অনলাইপ্টন পূরেকৃত আপ্টবদনপপ্টের একটি রপ্রন্ট করপ পরীো েংক্রান্ত স -সকাপ্টনা প্রপ্টয়াজপ্টন েহায়ক 

রহপ্টেপ্টব েংরেে করপ্টবন এবং স ৌরখক পরীোর ে য় এক করপ জ া রদপ্টবন।  

৫.৫ SMS জপ্ররদণর ননয়মাবলী ও পরীক্ষার নি প্রোন:  

 Online-এ আদবেনপত্র (Application Form) র্র্থার্র্থভাদব পূরণ কদর ননদে যশনা অনুর্ায়ী ছনব এবাং  

স্বাক্ষর Upload কদর আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন েদল কনম্পউটাদর ছনবসে Application 

Preview জেখা র্াদব। ননর্ভ যলভাদব আদবেনপত্র Submit সম্পন্নকারী প্রার্থী একর্ট User ID, ছনব 

এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একর্ট Applicant's copy পাদবন। উক্ত Applicant's copy প্রার্থী Download 

পূব যক নপ্রন্ট কদর সাংরক্ষণ করদবন। Applicant's copy সত একর্ট User ID নম্বর জেওয়া র্থাকদব। 

User ID নম্বর ব্যবোর কদর প্রার্থী ননদম্নাক্ত পদ্ধনতদত জর্-জকাদনা Teletalk Pre-paid Mobile 

নম্বর ব্যবোর কদর ২ (দুই) র্ট পৃর্থক SMS এর মাধ্যদম পরীক্ষার নি বাবে=৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা এবাং 

Teletalk এর সানভ যস চাজয বাবে=৬/-(ছয়) টাকা জমাট=৫৬/- (ছাপ্পান্ন) টাকা পরবতী ৭২ (বাোত্তর) 

র্ঘন্টার মদধ্য জমা নেদবন। নবদশষভাদব উদল্লখ্য জর্, ‘‘Online এ আদবেনপদত্রর সকল অাংশ পূরণ কদর 

Submit করা েদলও পরীক্ষার নি জমা না জেওয়া পর্ যন্ত Online আদবেনপত্র জকাদনা অবযাদতই গৃেীত 

েদবনা।’’ 

৫.৬ নি জমা জেয়ার পদ্ধনত:  

 (i) প্রর্থম SMS: PLIECSpaceUser ID নলদখ Send করদত েদব 16222 নম্বদর।  

Example: PLIEC ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, TK. 56 will be charged as Application fee. Your 

PIN is 12345678. To pay fee Type PLIECSpaceYesSpacePIN and send 

to 16222. 

(ii) নিতীয় SMS: PLIECSpaceYesSpacePIN নলদখ Send করদত েদব 16222 

নম্বদর। 

Example: PLIEC YES 12345678 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully 

for PLIEC Application for (Post Name) User ID is (ABCDEF) and Password 

(xxxxxxx). 

৫.৭ প্রপ্টবশপে প্রারির রবষয়টি http://pliec.teletalk.com.bd ওপ্টয়বোইপ্টট এবং প্রার্থীর স াবাইল 

সফাপ্টন SMS-এর  ােপ্ট  (শুধু স াগ্য প্রার্থীপ্টদরপ্টক)  র্থাে প্টয় জানাপ্টনা হপ্টব। Online আপ্টবদনপপ্টে 

প্রার্থীর প্রদত্ত স াবাইল সফাপ্টন পরীো েংক্রান্ত  াবতীয় স াগাপ্ট াগ েম্পন্ন করা হপ্টব রবিায় উক্ত নম্বরটি 

োব িেরেক েিল রাখপ্টত হপ্টব এবং প্রাি রনপ্টদ িশনা তাৎেরেকভাপ্টব অনুেরে করপ্টত হপ্টব। পরীো েংক্রান্ত 

তথ্য পাওয়ার জন্য স াবাইল নম্বর েরক্রয় না রাখার কারপ্টে সকাপ্টনা তথ্য বা এেএ এে সপপ্টত র্ব্র্থ ি হপ্টল 

কর্তিপে দায়ী র্থাকপ্টব না।  

৫.৮  SMS-এ জপ্রনরত User ID এবাং Password ব্যবোর কদর পরবতীদত জরাল নম্বর, পদের নাম, ছনব, 

পরীক্ষার তানরখ, সময় ও যান/দকদের নাম ইতোনে তথ্য সাংবনলত প্রদবশপত্র প্রার্থী Download পূব যক 

Print (সম্ভব েদল রনঙ্গন) কদর ননদবন। প্রার্থী এই প্রদবশপত্রর্ট নলনখত পরীক্ষায় অাংশেেণকাদল এবাং উত্তীণ য 

েদল জমৌনখক পরীক্ষায় অাংশেেণকাদল অবশ্যই প্রেশ যন করদবন। 

http://pliec.teletalk.com.bd/
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