
#. আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তােলি: 

K. পরীক্ষায় অংশগ্রহবণর ইচ্ছুক http://uridsw.teletalk.com.bd এই ওবয়েসাইবে আবেদনপত্র পূরণ করবর্ 

পারবেন। আবেদবনর সময়সীমা লনম্নরূপ: 

 i. Online-এ আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার লি জমাদান শুরুর র্ালরখ ও সময়: 

 

 ii. Online-এ আবেদনপত্র জমাদাবনর শশষ র্ালরখ ও সময়:  

  উক্ত সময়সীমার মবে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আবেদনপত্র Submit-এর সময় শর্থবক পরের্ী ৭২ 

(োহাত্তর) ঘন্টার মবে এসএমএস এ পরীক্ষার লি জমা লদবর্ পারবেন। 

L. Online আবেদনপবত্র প্রার্থী র্াঁর রলিন ছলে (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাক্ষর (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৮০) pixel 

স্ক্যান কবর লনর্ তালরর্ স্থাবন Upload করবেন। ছলের সাইজ সবে তাচ্চ 100KB ও স্বাক্ষবরর সাইজ সবে তাচ্চ 60KB 

হবর্ হবে। 

M. Online আবেদনপবত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই শেবহতু পরের্ী সকি কাে তক্রবম ব্যেহৃর্ হবে, শসবহতু Online-এ 

আবেদনপত্র Submit করার পূবে তই পূরণকৃর্ সকি র্বথ্যর সঠিকর্া সম্পবকত প্রার্থী লনবজ শর্ভাগ লনলির্ হবেন। 

পুনঃপূরণকৃর্ সকি র্বথ্যর সঠিকর্া সম্পবকত প্রার্থী লনবজ শর্ভাগ লনলির্ হবেন। 

N. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃর্ আবেদনপবত্রর একটি লপ্রণ্টকলপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শে শকান প্রবয়াজবনর সহায়ক লহবসবে 

সংরক্ষণ করবেন।  

O. SMS শপ্ররবণর লনয়মােিী ও পরীক্ষার লি প্রদান: Online-এ আবেদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভাবে 

পূরণ কবর লনবদ তশনা মবর্ ছলে এেং Signature upload কবর আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হবি 

কলম্পউোবর ছলেসহ Application Preview শদখা োবে। লনর্ভ তিভাবে আবেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী 

একটি User ID, ছলে এেং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s copy পাবেন। উক্ত Applicant’s copyপ্রার্থী 

লপ্রণ্ট অর্থো download কবর সংরক্ষণ করবেন। Applicant’s কলপবর্ একটি User ID নম্বর শদয়া র্থাকবে এেং 

User ID নম্বর ব্যেহার কবর প্রার্থী লনবম্নাক্ত পদ্ধলর্বর্ শে শকান Teletalk pre-paid mobile নম্ববরর মােবম 

০২ (দুই) টি SMS কবর পরীক্ষার লি অনলর্ক ৭২ (োহাত্তর) ঘণ্টার মবে জমা লদবেন। লেবশষভাবে উবেখ্য,  

“Online-এ আবেদনপবত্রর সকি অংশ পূরণ কবর Submit করা হবিও পরীক্ষার লি জমা না শদয়া পে তন্ত Online 

আবেদনপত্র শকান অেস্থাবর্ই গৃহীর্ হবে না’’। 

 

 প্রর্থম SMS: URIDSW<space>User ID লিবখ Send করবর্ হবে 16222 নম্ববর। 

Example: URIDSW ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk-............ will be charged as application fee. Your 

PIN is 12345678. To pay fee Type URIDSW<Space>Yes<Space>PIN and send to 

16222. 

 

 লির্ীয় SMS: URIDSW<space>YES<space>PIN লিবখ Send করবর্ হবে 16222 নম্ববর। 

Example: URIDSW YES 12345678 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for 

URIDSW Application for xxxxxxxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password 

(xxxxxxxx). 

 

 
P. প্রবেশপত্র প্রালপ্তর লেষয়টি http://uridsw.teletalk.com.bd BREB Website: 

http://www.reb.gov.bd ওবয়েসাইবে এেং প্রার্থীর শমাোইি শিাবন SMS-এর মােম (শুধু শোগ্য 

প্রার্থীবদরবক) ের্থাসমবয় জানাবনা হবে। Online আবেদনপবত্র প্রার্থীর প্রদত্ত শমাোইি শিাবন পরীক্ষা সংক্রান্ত োের্ীয় 



শোগাবোগ সম্পন্ন করা হবে লের্ায় উক্ত নম্বরটি সাে তক্ষলণক সচি রাখা, SMS Read করা এেং প্রাপ্ত লনবদ তশনা 

Zvr¶wYKfv‡e অনুসরণ করা োঞ্ছনীয়। 

Q. SMS-এ শপ্রলরর্ User ID এেং Password ব্যেহার কবর পরের্ীবর্ শরাি নম্বর, পবদর নাম, ছলে, পরীক্ষার 

র্ালরখ, সময় ও শভনুযর নাম ইর্যালদ র্থ্য সম্বলির্ প্রবেশপত্র প্রার্থী Download পূে তক Print (সম্ভে হবি রলিন) 

কবর লনবেন। প্রার্থী এই প্রবেশপত্রটি লিলখর্ পরীক্ষায় অংশগ্রহবণর সমবয় এেং উত্তীণ ত হবি শমৌলখক পরীক্ষার সমবয় 

অেশ্যই প্রদশ তন করবেন। 

R. 
শুধু শেলিেক লপ্র-শপইড শমাোইি শিান শর্থবক প্রার্থীগণ লনম্নেলণ তর্ SMS পদ্ধলর্ অনুসরণ কবর লনজ লনজ User ID, 

Serial এেং PIN পুনরুদ্ধার করবর্ পারবেন। 

 i. User ID জানা র্থাকবি URIDSW<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 

16222. 

Example: URIDSW HELP USER ABCDEF 
 ii. PIN Number জানা র্থাকবি: URIDSW<space>Help<space>PIN<space>PIN No & 

Send to 16222. 

Example: URIDSW HELP PIN 12345678 
 




