
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর 

কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা। 

          ০৫/১২/১৪২৪ বঙ্গাব্দ 

স্মারক নাং-৫৮.০৩.০০০০.০০২.১১.০০৬.১৮- ২৫০৮                   তার্রখ:- -------------------   

          ১৯/০৩/২০১৮ র্িস্টাব্দ                       

 

‘‘সাংদশার্িত র্নদয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত’’   

 

ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর রাজস্ব খাদত অস্থায়ী র্ভর্িদত র্নম্নবর্ণ িত পদে র্নদয়াদগর র্নর্িি উর্ির্খত র াগ্যতাসম্পন্ন 

প্রকৃত বাাংলাদের্শ ‘‘অর্ববার্িত” নাগর্রকদের র্নকট িদত র্নদম্নাক্ত শতিািীদন অনলাইদন আদবেন  আহ্বান করা  াদছেঃ-  

ক্রেঃ 

নাং 

পদের নাি ও রবতন রেল/    

(  তীয়         , ২০১৫       ) 

পদের সাংখ্যা ন্যূনতি র্শক্ষাগত র াগ্যতা ও অর্ভজ্ঞতা      

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  রস্টশন অর্ফসার 

(শুধুিাত্র পুরুষ প্রার্থীর জন্য) 

১১০০০-২৬৫৯০/- 

রেি-১৩ 

৬২টি ক) র  রকান স্বীকৃত র্বশ্বর্বদ্যালয় িদত অন্যূন 

স্নাতক র্ির্ে বা সিিাদনর র্শক্ষাগত র াগ্যতা 

খ) শারীর্রক র াগ্যতা 

    উচ্চতােঃ ৫ফুট ৪ ইর্ি ন্যূনতি 

    বুকেঃ ৩২ ইর্ি ন্যূনতি 

    ওজনেঃ ১১০ পাউন্ড ন্যূনতি 

গ) ত্রুটিমুক্ত শারীর্রক গঠন 

 

সকল রজলা 

2.             

১১০০০-২৬৫৯০/- 

রেি-১৩ 

২৪টি 

3.              

(রের্নাং কিদেক্স) 

১১০০০-২৬৫৯০/- 

রেি-১৩ 

০১টি 

4.           (পুরুষ) 

৮৮০০-২১৩১০/- 

   -১৮ 

৩৮   ক) স্বীকৃত র  রকান র্শক্ষা রবাি ি িদত কিপদক্ষ 

িাধ্যর্িক স্কুল সাটি ির্ফদকট অর্থবা উিার সিিাদনর 

পরীক্ষায় উিীণ ি। 

খ) শারীর্রক র াগ্যতা 

    উচ্চতােঃ ৫ ফুট ৪ ইর্ি ন্যূনতি 

    বুকেঃ ৩২ ইর্ি ন্যূনতি 

গ) শারীর্রক গঠন ত্রুটিমুক্ত িদত িদব। 

5.       (পুরুষ) 

৮৮০০-২১৩১০/- 

   -১৮ 

০১  

6.                 ন্ট (পুরুষ) 

৮৮০০-২১৩১০/- 

   -১৮ 

০৫  

              = ৪৮০    

 

আদবেদনর শতিাবর্লেঃ 

 

1. প্রার্থীর বয়সসীিা ০১/০৩/২০১৮ র্িেঃ তার্রদখ ১৮ রর্থদক ৩০ বছর িদত িদব । মুর্ক্তদ াদ্ধা/শিীে মুর্ক্তদ াদ্ধার পুত্র-কন্যার রক্ষদত্র  বয়দসর ঊর্ধ্িসীিা ৩২ বছর। 

মুর্ক্তদ াদ্ধা সন্তাদনর সন্তানদের রক্ষদত্র বয়দসর উর্ধ্িসীিা ৩০ বছর । বয়দসর রক্ষদত্র      এর্ফদির্ভট েিণদ াগ্য নয়। 

2. সরকার্র, আিা-সরকার্র ও স্বায়িশার্সত প্রর্তষ্ঠাদন চাকুর্ররত প্রার্থীগণদক অবশ্যই  র্থা র্থ কর্তিপদক্ষর অনুির্তক্রদি আদবেন করদত িদব এবাং রিৌর্খক 

পরীক্ষার সিয় তা প্রেশ িন করদত িদব। তদব তাদের জন্য বয়সসীিা র্শর্র্থলদ াগ্য নয়। 

3. র্নদয়াদগর রক্ষদত্র ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স র্নদয়াগ র্বর্িিালা ১৯৯৯ সি সরকাদরর র্বদ্যিান র্বর্ি-র্বিান এবাং পরবতীদত এ সাংর্িষ্ট র্বর্ি-র্বিান 

রকান সাংদশািন িদল তা অনুসরণ করা িদব।  

4. একই ব্যর্ক্তর একার্িক পদে আদবেন করার প্রদয়াজন রনই। এছাড়া ক্রর্িক নাং  ২ ও ৩ এ বর্ণ িত পে ব্যতীত অন্য পদে ির্িলা প্রার্থীদের আদবেন করার 

প্রদয়াজন রনই।  

5. শারীর্রক র াগ্যতা  াচাই, র্লর্খত ও রিৌর্খক পরীক্ষায় অাংশেিদণর জন্য রকান প্রকার টি.এ/র্ি.এ প্রোন করা িদব না।  

6. রিৌর্খক পরীক্ষার সিয় সকল সনেপদত্রর মূল কর্প প্রেশ িন করদত িদব এবাং Application form সি সতূার্য়ত একদসট ফদটাকর্প োর্খল করদত 

িদব। এছাড়া, রজলার স্থায়ী বার্সন্দার প্রিাণ র্িদসদব ইউর্নয়ন পর্রষে/রপৌরসভা/র্সটি কদপ িাদরশন কর্তিক প্রেি সনে এবাং আদবেনকারী মুর্ক্তদ াদ্ধা/শিীে 

মুর্ক্তদ াদ্ধার পুত্র-কন্যা, পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা িদল তার স্বপদক্ষ সাংর্িষ্ট ইউর্নয়ন পর্রষদের রচয়ারম্যান/র্সটি কদপ িাদরশদনর ওয়াি ি কাউর্ন্সলর/রপৌরসভার 

রিয়র/রপৌরসভার কাউর্ন্সলর কর্তিক প্রেি সনদের ০১ (এক) রসট সতূার্য়ত ফদটাকর্প োর্খল করদত িদব। 

7. মুর্ক্তদ াদ্ধা রকাটায় আদবেনকারীদের রক্ষদত্র তার স্বপদক্ষ রগদজটসি মুর্ক্তদ াদ্ধা সাংক্রান্ত মূল সনে রিৌর্খক পরীক্ষার সিয় প্রেশ িন করদত িদব এবাং ০১ (এক) 

রসট সতূার্য়ত ফদটাকর্প জিা র্েদত িদব। 

8. র্বদশষ রকাটার রক্ষদত্র  র্থা র্থ কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেি সনে রিৌর্খক পরীক্ষার সিয় প্রেশ িন করদত িদব এবাং ০১ (এক) রসট সতূার্য়ত ফদটাকর্প জিা র্েদত িদব।  

9. আদবেনকারী র  রকাটায় আদবেন করদবন তা আদবেনপদত্র উদিখ করদত িদব, র িনেঃ এর্তি, মুর্ক্তদ াদ্ধা, ির্িলা, আনসার ও র্ভর্ির্প, ক্ষুদ্র ও নৃতার্িক 

জনদগাষ্ঠী।   

10. এর্তি প্রার্থীদের রবলায় ররর্জস্টাি ি এর্তিখানার র্নবাসী িদত িদব এবাং এর্তিখানার র্নবাসী সনেপত্র সাংর্িষ্ট কর্তিপক্ষ কর্তিক প্রেি িদত িদব। 
11. এই র্নদয়াগ প্রর্ক্রয়ার র  রকান প িাদয় পর্রবতিন/পর্রবি িন/বার্তল করার ক্ষিতা কর্তিপক্ষ সাংরক্ষণ কদরন। 
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12. সকল পদের জন্য শারীর্রক র াগ্যতা  াচাই, র্লর্খত ও রিৌর্খক পরীক্ষা েিণ করা িদব। শারীর্রক র াগ্যতা  াচাই, র্লর্খত ও রিৌর্খক পরীক্ষা েিদণর তার্রখ, 

সিয় ও স্থান  SMS এর িাধ্যদি জার্নদয় রেয়া িদব। এছাড়া বাাংলাদেশ ফায়ার সার্ভ িস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর ওদয়বসাইদট 

(www.fireservice.gov.bd) প্রকাশ করা িদব। 

13. ফায়ারম্যান পদে র্নদয়াদগর রক্ষদত্র গার্ড় চালনায় িালকা ড্রাইর্ভাং লাইদসন্সিারীদের অোর্িকার রেয়া িদব। 

14. অনলাইদন আদবেনপত্র পূরণ সাংক্রান্ত র্নয়িাবলী ও শতিাবলী: 

ক. পরীক্ষায় অাংশেিদণর ইচ্ছুক ব্যর্ক্ত http://fscd.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদট আদবেনপত্র পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর সিয়সীিা 

র্নম্নরূপ: 

i. Online-এ আদবেনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার র্ফ জিাোন শুরুর তার্রখ ও সিয়: ২২/০৩/২০১৮র্িেঃ , সকাল- ১০:০০ টা। 

ii. Online-এ আদবেনপত্র জিাোদনর রশষ তার্রখ ও সিয়: ১৫/০৪/২০১৮র্িেঃ, র্বকাল- ০৫:০০ টা। 

উক্ত সিয়সীিার িদধ্য User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আদবেনপত্র Submit-এর সিয় রর্থদক পরবতী ৭২ (বািাির) ঘন্টার িদধ্য 

এসএিএস এ পরীক্ষার র্ফ জিা র্েদত পারদবন। 

খ. Online আদবেনপদত্র প্রার্থী তাঁর স্বাক্ষর (দেঘ িূ  ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রর্ঙ্গন ছর্ব (দেঘ িূ  ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) েূান কদর 

র্নি িার্রত স্থাদন Upload করদবন। 

গ. Online আদবেনপদত্র পূরণকৃত তথ্যই র দিতু পরবতী সকল কা িক্রদি ব্যবহৃত িদব, রসদিতু Online-এ আদবেনপত্র Submit করার 

পূদব িই পূরণকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকি প্রার্থী র্নদজ শতভাগ র্নর্িত িদবন। 

ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদত্রর একটি রর্ঙ্গন র্প্রণ্টকর্প পরীক্ষা সাংক্রান্ত র  রকান প্রদয়াজদনর সিায়ক র্িদসদব সাংরক্ষণ 

করদবন।  

ঙ. SMS রপ্ররদণর র্নয়িাবলী ও পরীক্ষার র্ফ প্রোন: Online-এ আদবেনপত্র (Application Form)  র্থা র্থভাদব পূরণ কদর র্নদে িশনা 

িদত ছর্ব এবাং স্বাক্ষর upload কদর আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন িদল কর্ম্পউটাদর ছর্বসি Application Preview রেখা  াদব। 

র্নর্ভ িলভাদব আদবেনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছর্ব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s copy পাদবন। উক্ত 

Applicant’s copy প্রার্থী download পূব িক রর্ঙ্গন র্প্রন্ট কদর সাংরক্ষণ করদবন। Applicant’s কর্পদত একটি User ID নম্বর রেয়া 

র্থাকদব এবাং User ID নম্বর ব্যবিার কদর প্রার্থী র্নদম্নাক্ত পদ্ধর্তদত র  রকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর িাধ্যদি ০২ (দুই) টি 

SMS কদর পরীক্ষার র্ফ বাবে ১ িদত ৩ ক্রর্িক নাং প িন্ত বর্ণ িত পদের প্রার্থী ১০০/- ও ক্রর্িক ৪ িদত ৬ নাং প িন্ত বর্ণ িত পদের প্রার্থী 

৫০/- টাকা অনর্িক ৭২ (বািাির) ঘণ্টার িদধ্য জিা র্েদবন। এখাদন র্বদশষভাদব উদিখ্য র ,  “Online-এ আদবেনপদত্রর সকল অাংশ 

পূরণ কদর Submit করা িদলও পরীক্ষার র্ফ জিা না রেয়া প িন্ত Online আদবেনপত্র রকান অবস্থাদতই গৃিীত িদব না’’। 

 প্রর্থি SMS: FSCD<space>User ID র্লদখ Send করদত িদব 16222 নম্বদর। 

 Example: FSCD ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk-100/50 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To 

pay fee Type FSCD<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 

 র্িতীয় SMS: FSCD<space>Yes<space>PIN র্লদখ Send করদত িদব 16222 নম্বদর। 

 Example: FSCD YES 12345678 

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

xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

চ. প্রদবশপত্র প্রার্প্তর র্বষয়টি http://fscd.teletalk.com.bd  ওদয়বসাইদট এবাং প্রার্থীর রিাবাইল রফাদন SMS-এর িাধ্যদি (শুধুিাত্র 

র াগ্য প্রার্থীদেরদক)  র্থাসিদয় জানাদনা িদব। Online আদবেনপদত্র প্রার্থীর প্রেি রিাবাইল রফাদন পরীক্ষা সাংক্রান্ত  াবতীয় র াগাদ াগ 

সম্পন্ন করা িদব র্বিায় উক্ত নম্বরটি সাব িক্ষর্ণক সচল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাপ্ত র্নদে িশনা তাৎক্ষর্ণকভাদব অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। 

ছ. SMS-এ রপ্রর্রত User ID এবাং Password ব্যবিার কদর পরবতীদত ররাল নম্বর, পদের নাি, ছর্ব, পরীক্ষার তার্রখ, সিয় ও 

স্থাদনর/রকদের নাি ইতূার্ে তথ্য সাংবর্লত প্রদবশপত্র প্রার্থী Download পূব িক রর্ঙ্গন Print কদর র্নদবন। প্রার্থী প্রদবশপত্রটি র্লর্খত 
পরীক্ষায় অাংশেিদণর সিদয় এবাং উিীণ ি িদল রিৌর্খক পরীক্ষার সিদয় অবশ্যই প্রেশ িন করদবন; 

জ. শুধুিাত্র রটর্লটক র্প্র-রপইি রিাবাইল রফান রর্থদক প্রার্থীগণ র্নম্নবর্ণ িত SMS পদ্ধর্ত অনুসরণ কদর র্নজ র্নজ User ID এবাং Password 

পুনরুদ্ধার করদত পারদবন। 

i. User ID জানা র্থাকদল FSCD<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: FSCD Help User ABCDEF & send to 16222 

ii. PIN Number জানা র্থাকদল: FSCD<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: FSCD Help PIN 12345678 & send to 16222. 

15. র্নদয়াগ সাংক্রান্ত র্বষদয় র্নদয়াগকারী কর্তিপদক্ষর র্সদ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য িদব। 
 

 

পর্রচালক (প্রশােঃ ও অর্থ ি) 

 ও 

       

র্বভাগীয় র্নদয়াগ/পদোন্নর্ত কর্িটি 

 
 

http://jocl.teletalk.com.bd/
http://hsd.teletalk.com.bd/

