শর্তাবল ীঃ
১। অনলাইনন আনবদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত ননয়মাবল ও শর্তাবল ীঃ
ক. পর ক্ষায় অংশগ্রহনণ ইচ্ছুক প্রার্থীগণ http://brpgen.teletalk.com.bd ওনয়বসাইনে প্রনবশ কনর আনবদন ফরম পূরণ করনর্ পারনবন।
আনবদননর সময়স মা ননম্নরূপ:i. Online-এ আনবদনপত্র পূরণ ও পর ক্ষার নফ জমাদান শুরুর র্ানরখ ও সময়: ০৪/১১/২০২০ নি: সকাল ১০.০০ ো।
ii.Online-এ আনবদনপত্র জমাদাননর শশষ র্ানরখ ও সময় : ২৬/১১/২০২০ নি: নবকাল ০৫.০০ ো। উক্ত সময়স মার মনে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ
Online-এ আনবদনপত্র Submit-এর সময় শর্থনক পরবর্ী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মনে SMS এর মােনম আনবদন নফ জমা নদনর্ পারনবন।
খ. Online-এ আনবদনপনত্র প্রার্থী র্াঁর রনিন ছনব (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৩০০) Pixel ও স্বাক্ষর (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৮০) pixel স্ক্যান কনর ননর্ তানরর্ স্থানন
Upload করনবন।
গ. Online-এ আনবদনপনত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই শযনহতু পরবর্ী সকল কায তক্রনম ব্যবহৃর্ হনব, শসনহতু Online -এ আনবদনপত্র Submit করার পূনব তই
পূরণকৃর্ সকল র্নথ্যর সঠিকর্া সম্পনক প্রার্থী নননজ শর্ভাগ নননির্ হনবন।
ঘ. প্রার্থী Online -এ পূরণকৃর্ আনবদনপনত্রর একটি রনিন নপ্রন্টকনপ পর ক্ষা সংক্রান্ত শয শকান প্রনয়াজনন সহায়ক নহনসনব সংরক্ষণ করনবন।
ঙ. SMS শপ্ররনণর ননয়মাবল ও আনবদন নফ প্রদান: Online -এ আনবদনপত্র (Application Form) যর্থাযর্থভানব পূরণ কনর নননদ তশনা মনর্া ছনব
এবং
Upload কনর আনবদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হনল কনম্পউোনর ছনবসহ Application Preview শদখা যানব। ননভুলভানব
আনবদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছনব এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s Copy পানবন। উক্ত Applicant’s
Copy প্রার্থী Download পূব তক রনিন নপ্রন্ট কনর সংরক্ষণ করনবন।
একটি User ID নম্বর শদয়া র্থাকনব এবং
User ID নম্বর ব্যবহার কনর প্রার্থী নননম্নাক্ত প্ধতনর্নর্ শয শকান
Teletalk pre-paid mobile নম্বনরর মােনম ০২ (দুই) টি SMS কনর আনবদন নফ বাবদ নননয়াগ নবজ্ঞনপ্তনর্ উনিনখর্ ০১ নং
পনদর জন্য ১,০০০/-(এক হাজার) োকা, ০৬ ও ০৭ নং পনদর জন্য ৭০০/-(সার্শর্) োকা অননর্ক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মনে জমা নদনবন। এখানন
নবনশষভানব উনিখ্য, Online-এ আনবদনপনত্রর সকল অংশ পূরণ কনর Submit করা হনলও আনবদন নফ জমা না শদয়া পয তন্ত Online আনবদনপত্র
শকান অবস্থানর্ই গৃহ র্
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SMS: BRPGEN<space>YES<Space>PIN নলনখ Send করনর্ হনব 16222 নম্বনর।
Example: BRPGEN YES 12345678
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Application for <post name> User ID is (ABCDEF) and password (xxxxxx).

y

http://brpgen.teletalk.com.bd ওনয়বসাইনে এবং প্রার্থীর শমাবাইল শফানন SMS এর মােনম (শুধুমাত্র শযাগ্য
প্রার্থীনদরনক) যর্থাসমনয় জানাননা হনব। Online আনবদনপনত্র প্রার্থীর প্রদত্ত শমাবাইল শফানন পর ক্ষা সংক্রান্ত যাবর্ য় শযাগানযাগ সম্পন্ন করা হনব নবর্ায়
উক্ত
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BRPGEN<space>Help<Space>User<Space>User ID Send To 16222.
Example: BRPGEN HELP USER ABCDEF & Send to 1622
m

: BRPGEN<space>Help<Space>PIN<Space>PIN No & Send To

16222.
Example: BRPGEN HELP PIN 12345678 & Send to 1622
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