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১৪ ফাল্গুন, ১৪২৬ ব:
তাচরখঃ----------------------২৭ ফফব্রুয়াচর,২০২০ চি:

নাং-১৩.০০.০০০০.০১৩.০৪.০০১.১৯-১১১

চনদয়াগ চবজ্ঞচি
খাদ্য মন্ত্রণালদয়র রাজস্ব খাতভূক্ত চনম্নবচণ িত শূন্য পেসমূদে সরাসচর চনদয়াদগর চনচমত্ত পদের পাদবি বচণ িত শদতি প্রকৃত
বাাংলাদেচশ নাগচরকদের চনকট েদত েরখাস্ত আেবান করা যাদে:
ক্রচমক পদের নাম, ফবতনক্রম
পদের
নাং ও ফেড (জাতীয় ফবতন সাংখ্যা
ফেল ২০১৫ অনুযায়ী)
১
২
৩
১।
সাঁট
মুদ্রাক্ষচরক ০৪ (িার)
কাম কচিউটার
অপাদরটর
১১০০০-২৬৫৯০/(দেড ১৩)

২।

অচফস
সেকারী
কাম কচিউটার
মুদ্রাক্ষচরক
৯৩০০-২২৪৯০/(দেড-১৬)

০১ (এক)

৩।

অচফস সোয়ক
৮২৫০-২০০১০/(দেড-২০)

০৫ (পাঁি)

চশক্ষাগত ফযাগ্যতা ও অচভ্জ্ঞতা

সাধারণ ফজলা ফকাটায় ফয সকল ফজলার
প্রার্থীদের আদবেন করার প্রদয়াজন ফনই।

৪
(ক) স্বীকৃত চববচবদ্যালয় েদত স্নাতক বা সমমাদনর চডেী।
(খ) কচিউটার প্রচশক্ষণ প্রাি এবাং কচিউটাদর Word Processing
সে ই-ফমইল ও ফযাক্স পচরিালনার েক্ষতা ও অচভ্জ্ঞতা র্থাকদত েদব।
(গ) সাঁটচলচপদত গচত প্রচত চমচনদট ইাংদরজী সব িচনম্ন ৭০ এবাং বাাংলা
সব িচনম্ন ৪৫ শব্দ।
(ঘ) মুদ্রাক্ষদরর গচত প্রচত চমচনদট ইাংদরজী সব িচনম্ন ৩০ এবাং বাাংলায়
সব িচনম্ন ২৫ শব্দ।
ি
(ক) স্বীকৃত ফবাড ি েদত উচ্চ মাধ্যচমক সার্টচফদকট
(এইি.এস.চস) বা
সমমাদনর পরীক্ষায় উত্তীণ ি।
(খ) কচিউটার প্রচশক্ষণ প্রাি এবাং কচিউটাদর Word Processing
সে ই-ফমইল ও ফযাক্স পচরিালনার েক্ষতা ও অচভ্জ্ঞতা র্থাকদত েদব।
(গ) মুদ্রাক্ষদরর গচত প্রচত চমচনদট ইাংদরজী সব িচনম্ন ২০ এবাং বাাংলায়
সব িচনম্ন ২০ শব্দ।
ি
স্বীকৃত ফবাড ি েদত মাধ্যচমক স্কুল সার্টচফদকট
(এস.এস.চস) বা সমমাদনর
পরীক্ষায় উত্তীণ ি।

৫
ঢাকা, নরচসাংেী, ফচরেপুর, টাাংগাইল,
ময়মনচসাংে, ফনত্রদকানা, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া,
িাঁেপুর, কুচমল্লা, খাগড়াছচড়, লক্ষীপুর,
পাবনা, নওগাঁ, নাদটার, নীলফামারী,
যদশার, পটুয়াখালী, বচরশাল, ফভ্ালা,
ঝালকাঠি, চপদরাজপুর, বরগুনা।
এচতম ও শারীচরক প্রচতবন্ধী ফকাটায় সকল
ফজলার প্রার্থী আদবেন করদত পারদবন।

মাচনকগঞ্জ, ফচরেপুর, মাোরীপুর,
টাাংগাইল, ময়মনচসাংে, ফনত্রদকানা,
কক্সবাজার,
কুচমল্লা,
ফনায়াখালী,
রাঙ্গামার্ট, রাজশােী, চসরাজগঞ্জ, রাংপুর,
নওগাঁ, চেনাজপুর, গাইবান্ধা, কুচড়োম,
লালমচনরোট, নীলফামারী, পঞ্চগড়,
ঠাকুরগাঁও, খুলনা, যদশার, চঝনাইেে,
মাগুরা, নড়াইল, বাদগরোট, সাতক্ষীরা,
চুয়াডাঙ্গা, কুচিয়া, ফমদেরপুর, বচরশাল,
ঝালকাঠী, ফভ্ালা, চপদরাজপুর, বরগুনা,
পটুয়াখালী, েচবগঞ্জ।
এচতম ও শারীচরক প্রচতবন্ধী ফকাটায় সকল
ফজলার প্রার্থী আদবেন করদত পারদবন।

চনম্নবচণ িত শতিাবলী আদবেন ফরম পূরণ এবাং পরীক্ষায় অাংশেেদণর ফক্ষদত্র অবশ্যই অনুসরণ করদত েদব:
১। ০৪.০৪.২০২০ চি. তাচরদখ প্রার্থীর বয়সসীমা ১৮-৩০ বছর েদত েদব। তদব চবভ্াগীয় প্রার্থীর ফক্ষদত্র বয়সসীমা ৩৫ বছর পয িন্ত চশচর্থলদযাগ্য এবাং
মুচক্তদযাদ্ধা/শচেে মুচক্তদযাদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবাং শারীচরক প্রচতবন্ধীদের ফক্ষদত্র বয়সসীমা ৩২ বছর।
২। সরকাচর/আধা-সরকাচর সাংস্থায় িাকুচররত প্রার্থীদের যর্থাযর্থ কর্তিপদক্ষর মাধ্যদম আদবেন করদত েদব।
৩। চনদয়াদগর ফক্ষদত্র সরকাদরর চবদ্যমান চবচধ-চবধান এবাং পরবচতিদত এ সাংচিি চবচধ-চবধাদন ফকান সাংদশাধন েদল তা অনুসরণ করা েদব।
৪। চলচখত, ফমৌচখক ও ব্যবোচরক পরীক্ষায় অাংশেেদণর জন্য ফকান প্রকার র্ট.এ./চড.এ প্রোন করা েদবনা।
৫। ফমৌচখক পরীক্ষার সময় সকল সনেপদত্রর মূল কচপ প্রেশিন করদত েদব এবাং পূরণকৃত Application Formসে সতযাচয়ত একদসট
ফদটাকচপ োচখল করদত েদব। এছাড়া, ফজলার স্থায়ী বাচসন্দার প্রমাণ চেদসদব ইউচনয়ন পচরষে/দপৌরসভ্া/চসর্ট কদপিাদরশন কর্তিক প্রেত্ত সনে এবাং
আদবেনকারী মুচক্তদযাদ্ধা/শচেে মুচক্তদযাদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা েদল আদবেনকারী ফয মুচক্তদযাদ্ধা/শচেে মুচক্তদযাদ্ধার পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা এ
মদমি সাংচিি ইউচনয়ন পচরষদের ফিয়ারম্যান/চসর্ট কদপিাদরশদনর ওয়াড ি কাউচিলর/দপৌরসভ্ার ফময়র/দপৌরসভ্ার কাউচিলর কর্তিক প্রেত্ত সনদের
সতযাচয়ত ফদটাকচপ োচখল করদত েদব।
৬। সকল পদের জন্য চলচখত ও ফমৌচখক পরীক্ষা েেণ করা েদব। ১ ও ২ নাং ক্রচমদক বচণ িত পদের জন্য চলচখত ও ব্যবোচরক পরীক্ষায় উত্তীণ ি
প্রার্থীরাই ফমৌচখক পরীক্ষার জন্য ফযাগ্য চবদবচিত েদবন।
৭। একজন ব্যচক্ত ফকবলমাত্র একর্ট পদের জন্য আদবেন করদত পারদবন।
অপর পাতায় দ্রিব্য:

৮। আদবেনপত্র পূরণ সাংক্রান্ত শতিাবচল:
(ক) পরীক্ষায় অাংশেেদণ আেেীগণ http://mofood.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট আদবেনপত্র পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর
সময়সীমা চনম্নরুপ:
(i) Online-এ আদবেনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার চফ জমাোন শুরুর তাচরখ ও সময়: ০৪.০৩.২০২০ চি. তাচরখ সকাল ৯.০০ ঘর্টকা।
(ii) Online-এ আদবেনপত্র জমাোদনর ফশষ তাচরখ ও সময় : ০৪.০৪.২০২০ চি. তাচরখ চবকাল ৫.০০ ঘর্টকা।
উক্ত সমদয়র মদধ্য User ID প্রাি প্রার্থীগণ Online-এ আদবেনপত্র Submit এর সময় ফর্থদক পরবতী ৭২ (বাোত্তর) ঘন্টার মদধ্য SMS এর
মাধ্যদম পরীক্ষার চফ জমা চেদত পারদবন।
(খ) অনলাইদন আদবেনপদত্র প্রার্থী তার রচঙ্গন ছচব (দেঘ িয ৩০০×প্রস্থ ৩০০) ও স্বাক্ষর (দেঘ িয ৩০০×প্রস্থ ৮০) pixel েযান কদর ছচব চনধ িাচরত
স্থাদন Upload করদবন। ছচবর সাইজ সদব িাচ্চ 100KB ও স্বাক্ষদরর সাইজ সদব িাচ্চ 60KB েদত েদব।
(গ) Online আদবেনপদত্র পূরণকৃত তথ্যই ফযদেতু পরবতী সকল কায িক্রদম ব্যবহৃত েদব, ফসদেতু Online-এ আদবেনপত্র Submit করার
পূদব িই পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকি প্রার্থী চনদজ শতভ্াগ চনচিত েদবন। পুন:পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সিদকি প্রার্থী চনদজ
শতভ্াগ চনচিত েদবন।
(ঘ) প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর একর্ট চপ্রন্ট কচপ পরীক্ষা সাংক্রান্ত ফয ফকান প্রদয়াজদনর সোয়ক চেদসদব সাংরক্ষণ করদবন এবাং
ফমৌচখক পরীক্ষার সময় এক কচপ জমা চেদবন।
(ঙ) SMS ফপ্ররদণর চনয়মাবলী ও পরীক্ষার চফ প্রোন: Online-এ আদবেনপত্র (Application Form) যর্থাযর্থভ্াদব পূরণ কদর চনদে িশনা মদত
ছচব এবাং Signature Upload কদর আদবেনপত্র Submit করা সিন্ন েদল কচিউটাদর ছচবসে Application Preview ফেখা যাদব।
চনর্ভিলভ্াদব আদবেনপত্র Submit করা সিন্ন েদল প্রার্থী একর্ট User ID, ছচব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একর্ট Applicant's Copy পাদবন। উক্ত
Applicant's Copy প্রার্থী চপ্রন্ট অর্থবা Download কদর সাংরক্ষণ করদবন। Applicant's কচপদত একর্ট User ID নম্বর ফেওয়া র্থাকদব
এবাং User ID নম্বর ব্যবোর কদর প্রার্থী চনদম্নাক্ত পদ্ধচতদত ফয ফকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর মাধ্যদম ০২ (দুই) র্ট SMS কদর
পরীক্ষার চফ বাবে প্রচতর্ট পদের জন্য জনপ্রচত ১-২ নাং ক্রচমদকর পদের জন্য সাচভ্িস িাজিসে ১১২/- (একশত বার) টাকা এবাং ৩ নাং ক্রচমদকর পদের
জন্য সাচভ্িস িাজিসে ৫৬/- (ছাপ্পান্ন) টাকার (অদফরতদযাগ্য) অনচধক ৭২ (বাোত্তর) ঘন্টার মদধ্য জমা চেদবন। এখাদন চবদশষভ্াদব উদল্লখ্য ফয,
Online-এ আদবেনপদত্রর সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা েদলও পরীক্ষার চফ জমা না ফেওয়া পয িন্ত Online আদবেনপত্র ফকান অবস্থাদতই
গৃেীত েদব না।
প্রর্থম SMS: MOFOOD<space>User ID চলদখ Send করদত েদব 16222 নম্বদর।
Example: MOFOOD ABCDEF
Reply: Applicant's Name, Tk.112/56 will be charged as application fee. Your PIN is xxxxxxxxxx.
To pay fee Type MOFOOD<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.
চিতীয় SMS: MOFOOD<space> Yes<space> PIN নম্বর চলদখ Send করদত েদব 16222 নম্বদর
Example: MOFOOD YES xxxxxxxxxx
Reply: Congratulations Applicant's Name, payment completed successfully for MOFOOD
Application for xxxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxxxx).
(ি) প্রদবশপত্র প্রাচির চবষয়র্ট http://mofood.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট অর্থবা খাদ্য মন্ত্রণালদয়র Website:
www.mofood.gov.bd এ এবাং প্রার্থীর ফমাবাইল ফফাদন SMS এর মাধ্যদম (শুধু ফযাগ্য প্রার্থীদের) যর্থাসমদয় জানাদনা েদব।
Online আদবেনপদত্র প্রার্থীর প্রেত্ত ফমাবাইল ফফাদন পরীক্ষা সাংক্রান্ত যাবতীয় ফযাগাদযাগ সিন্ন করা েদব চবধায় উক্ত নম্বরর্ট সাব িক্ষচণক সিল
রাখা SMS পড়া এবাং প্রাি চনদে িশনা তাৎক্ষচণকভ্াদব অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়।
(ছ) SMS-এ ফপ্রচরত User ID এবাং Password ব্যবোর কদর পরবতীদত ফরাল নম্বর, পদের নাম, ছচব, পরীক্ষার তাচরখ, সময় ও ফভ্নুযর নাম
ইতযাচে তথ্য সম্বচলত প্রদবশপত্র প্রার্থী চপ্রন্ট (সম্ভব েদল রচঙন) কদর চনদবন। প্রার্থী এই প্রদবশপত্রর্ট চলচখত পরীক্ষায় অাংশেেদণর সমদয় এবাং উত্তীণ ি
েদল ফমৌচখক পরীক্ষার সমদয় অবশ্যই প্রেশিন করদবন।
(জ) শুধুমাত্র ফটচলটক চপ্র-ফপইড ফমাবাইল ফফান ফর্থদক প্রার্থীগণ চনম্নবচণ িত SMS পদ্ধচত অনুসরণ কদর চনজ চনজ User ID, Serial এবাং PIN
পুনরুদ্ধার করদত পারদবন।
i.
User ID জানা র্থাকদল mofood<space>Help<space>User<space> User ID & Send to 16222
Example: mofood Help User ABCDEF & send to 16222
ii.

PIN Number জানা র্থাকদল mofood<space>Help<space>PIN<space>PIN No & send to 16222
Example: mofood Help PIN 1234567 & send to 16222

৯। Online এ আদবেন করদত ফকান সমস্যা েদল ফয ফকান ফটচলটক নম্বর েদত ১২১ এ অর্থবা চনকটস্থ ফটচলটক কািমার ফকয়ার এ ফযাগাদযাগ
করা যাদব।
১০। খাদ্য মন্ত্রণালদয়র ওদয়ব সাইদট (www.mofood.gov.bd) এ চনদয়াদগর ফলাফলসে যাবতীয় তথ্যাচে সমদয় সমদয় োলনাগাে করা েদব।
১১। কর্তিপক্ষ পদের সাংখ্যা হ্রাস/বৃচদ্ধ এবাং চবজ্ঞচি বাচতল করার অচধকার সাংরক্ষণ কদরন।
১২। চনদয়াগ সাংক্রান্ত চবষদয় চনদয়াগকারী কর্তিপদক্ষর চসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য েদব।
(ফমাোঃ োরুন-অর-রশীে)
উপসচিব
ও
সেস্য সচিব
চবভ্াগীয় চনব িািন কচমর্ট।
email:admin1@mofood.gov.bd

