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রনলেোগ রফজ্ঞরি 

রযফোয রযকল্পনো ারধদিযোধীন রক্ষ্মীপুয ছজরোয াঅওতোধীন রনম্নফরণ যত যোজস্ব খোতভুক্ত শূন্য দ পূযলণয রনরভত্ত লদয োল উরিরখত াংরিষ্ট 

াআউরনেন/ছৌযবো/াআউরনট/ওেোর্ য এয স্থোেী নোগরযকলদয রনকট লত তয োললে রনধ যোরযত ছলক ানরোাআলন াঅলফদনত্র াঅহ্বোন কযো মোলে । 

ক্রভ. 

লদয নোভ ও ছফতন ছের্ 

(জোতীে ছফতন 

ছের/২০১৫ ানুমোেী) 

লদয াংখ্যো ছম কর এরোকোয স্থোেী ফোরন্দোয প্রোথীগণ াঅলফদন কযলত োযলফন 

রেোগত 

ছমোগ্যতো, 

ারবজ্ঞতো ও 

ান্যোন্য 

1 2 3 4 5 

 

1 
রযফোয রযকল্পনো 

রযদ যক 

ছের্-১৬, 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

(শুধুভোত্র পুরুল প্রোথীগণ 

াঅলফদন কযলত 

োযলফন) 

 

০3 (রতন)টি 

উলজরোয নোভ ও দ াংখ্যো শূন্য াআউরনেলনয নোভ 

রক্ষ্মীপুয দয (LAKSHMIPUR 

SADAR)- 1 (এক) টি 
োরজযোড়ো (HAJIRPARA) 

যোভগঞ্জ (RAMGONJ)- 1 (এক)টি বোদুয (BHADUR) 

যোেপুয (RAIPUR)- ১ (এক)টি 

যোেপুয াআউরনেন (ফতযভোন চযোতো এফাং 

যোেপুয ছৌযবো) (RAIPUR UNION 

PRESENT CHARPATA AND 

RAIPUR POURASOVA) 
 

ছকোন স্বীকৃত 

ছফোর্ য লত 

উচ্চ 

ভোধ্যরভক ফো 

ভভোন 

যীেোে 

ো। 

 

2 

 

রযফোয কল্যোণ 

কোযী 

ছের্-১৭, 

৯০০০-২১৮০০/- 

(শুধুভোত্র ভররো 

প্রোথীগণ াঅলফদন 

কযলত োযলফন) 

 

25(পঁরচ)টি 
উলজরোয নোভ ও 

দ াংখ্যো 
াআউরনেলনয নোভ 

শূন্য 

াআউরনলটয 

নোভ 

ছম ছম 

েোভ/ভিো/এরোকো 

রনলে গঠিত 

 

রক্ষ্মীপুয দয 

(LAKSHMIPUR 

SADAR) 
-11 (এগোলযো) টি 

দরেণ োভছোদী 

(SOUTH 

HAMCHADI) 

1 (এক) টি 

2/ক 

(2/KA) 
গাংগোপুয 

চযরুরতো 

(CHARRUHITA)  

1 (এক) টি 

1/খ 

(1/KHA) 
চযভন্ডর 

উত্তয জেপুয 

(NORTH  

JAYPUR)- 1 (এক) টি 

2/ক 

(2/KA) 

দোউদপুয, োরোড়ো, 

উত্তয জেপুয 

চন্দ্রগঞ্জ 

(CHANDRAGONJ) 

1 (এক) টি 

2/খ 

(2/KHA) 
লতিফপুর 

োরজযোড়ো 

(HAJIRPARA)   

2 (দুাআ) টি 

2/খ 

(2/KHA) 

উত্তর চন্দ্রপুর, দতিণ 

চন্দ্রপুর, হতরচক্র, 

বহরামপুর, 

আহসানপুর 

1/খ 

(1/KHA) 

কোররদোলয ফোগ, নফী 

তোলযপুয, ভীযপুয, 

মোত্রোপুয, দরেণ 

জেপুয, জগতপুয 

রদঘরী (DIGHALI)  

2 (দুাআ) টি 

1/খ 

(1/KHA) 

রিভ জোরভযতরী, 

পূফ য জোরভযতরী 

2/ক 

(2/KA) 

রদঘরী, দূগ যোপুয, 

রনরিন্তোপুয 

ভোন্দোযী (MANDARI)  

1 (এক) টি 

3/ক 

(3/KA) 
গন্ধ্বব্যপুয 

রোোযকোরন্দ 

(LAHARKANDI)  

 2 (দুাআ) টি 

1/ক 

(1/KA) 
াঅঠিেোতরী 

2/খ 

(2/KHA) 

এনোলেতপুয, 

তোরোরি, কুরভদপুয 

 

ছকোন স্বীকৃত 

ছফোর্ য লত 

ভোধ্যরভক ফো 

ভভোন 

যীেোে 

ো। 



 

যোভগঞ্জ 

(RAMGONJ) 

4 (চার) টি 

কোঞ্চনপুয 

(KANCHANPUR)  

1 (এক) টি 

3/খ 

(3/KHA) 

পূফ য ছপোরীোড়ো, 

রিভ ছপোরীোড়ো 

বোদুয (BHADUR)  

 1 (এক) টি 

2/ক 

(2/KA) 
কোরজযরখর, পতপুয 

দযলফপুয 

(DARBESHPUR)  

 1 (এক) টি 

3/ক 

(3/KA) 
ফক্তোযপুয, াঅরীপুয 

কযোড়ো 

(KARPARA)  

1 (এক) টি 

1/ক 

(1/KA) 
শ্যোভপুয, বোটিেোরপুয 

 

যোেপুয (RAIPUR) 

3 (রতন)টি 

উত্তয চযফাংী 

(NORTH 

CHARBANGSHI)  

2 (দুাআ) টি 

2/ক 

(2/KA) 

চযফাংী াঅাংরক 

(োভোদ োওরোদোয 

ফোড়ী ছথলক াঅবুর 

কোরোভ ভরিলকয ফোড়ী 

েযন্ত), চযঘোরেো, 

পুযোতন ছফড়ীফাঁধ 

এরোকো), চয াআন্দুরযেো 

2/গ 

(2/GA) 

চযফাংী াঅাংরক 

(ভরত ব্যোোযী ফোড়ী 

ছথলক মুক্তোয গোজীয 

ফোড়ী েযন্ত) 

চযলভোনো (CHAR 

MOHANA)  

 1 (এক) টি 

2/ক 

(2/KA) 

উত্তয যোেপুয (ভাআন্যো 

করফযোলজয ফোড়ী 

ছথলক ফজলুর ক 

রভরিয ফোড়ী েযন্ত) 

 

কভরনগয 

(KAMALNAGAR) 

3 (রতন)টি 

চযরলযঞ্চ (CHAR 

LORENCH)  

 2 (দুাআ) টি 

1/ক 

(1/KA) 
উত্তয চয ভোটি যন 

2/ক 

(2/KA) 
চয রলযঞ্চ 

োরজযোট 

(HAZIRHAT)  

 1 (এক) টি 

2/ক 

(2/KA) 

চযজোাংগোরীেো (4নাং 

ওেোর্ য ও 6নং ওয়ার্ ড) 

 

যোভগরত 

(RAMGOTI) 

4 (চার)টি 

চয াঅফদুিো (CHAR 

ABDULLAH)  

 1 (এক) টি 

2/ক 

(2/KA) 
ছতররেোয চয 

ফড়লখযী 

(BARKHERI)  

 1 (এক) টি 

1/ক 

(1/KA) 
ফড়লখযী 4নাং ওেোর্ য 

চযগোজী 

(CHARGAZI) 

2 (দুাআ) টি 

1/ক 

(1/KA) 
চয াঅপজর 

3/ক 

(3/KA) 
চযরক্ষ্মী 

 

 

াঅলফদন পযভ পূযণ ও যীেোে াাংেলণয ছেলত্র রনম্নফরণ যত তযোফরী ানুযণ কযলত লফ : 

 

(১) রযফোয রযকল্পনো রযদ যক লদয াঅলফদনকোযীলক াংরিষ্ট াআউরনেন/ছৌযবোয স্থোেী ফোরন্দো লত লফ। এজন্য াংরিষ্ট াআউরনেন রযললদয ছচেোযম্যোন 

/ছৌযবোয ছভেয কর্তযক প্রদত্ত নোগরযক নদত্র ও স্থোেী ফোরন্দোয নদত্র ছভৌরখক যীেোয ভে দোরখর কযলত লফ। াস্থোেীবোলফ ফফোকোযীগণ এাআ লদ 

াঅলফদলনয ছমোগ্য ফলর রফলফরচত লফন নো। 

(২) রযফোয কল্যোণ কোযী লদয াঅলফদনকোযীলক াফশ্যাআ শূন্য লদয রফযীলত প্রদর যত াংরিষ্ট াআউরনেন/ছৌযবোয াংরিষ্ট াআউরনট/ওেোলর্ যয াঅওতোভুক্ত 

েোভ/োড়ো/ভিোয স্থোেী ফোরন্দো লত লফ। এজন্য াংরিষ্ট াআউরনেন রযললদয ছচেোযম্যোন/ছৌযবোয ছভেয কর্তযক প্রদত্ত নোগরযক নদত্র ও স্থোেী ফোরন্দোয 

নদত্র ছভৌরখক যীেোয ভে দোরখর কযলত লফ। াস্থোেীবোলফ ফফোকোযীগণ এাআ লদ াঅলফদলনয ছমোগ্য ফলর রফলফরচত লফন নো। 

(৩) ২৫/০৩/২০২০ (পঁরচ ভোচ য দুাআ োজোয রফ) তোরযলখ প্রোথীয ফেীভো ১৮ ছথলক ৩০ ফছলযয ভলধ্য লত লফ। তলফ মুরক্তলমোদ্ধো/ীদ মুরক্তলমোদ্ধোলদয পুত্র-

কন্যো এফাং োযীরযক প্ররতফন্ধীলদয ছেলত্র ফেীভো ১৮ ছথলক ৩২ ফছয। ফে প্রভোলণয ছেলত্র এরপলর্রবট েণলমোগ্য নে। 

(৪) যকোরয, াঅধো-যকোরয ও স্বোেত্বোরত াংস্থোে কভ যযত প্রোথীগণলক াফশ্যাআ মথোমথ কর্তযলেয ানুলভোদন োললে াঅলফদন কযলত লফ এফাং ানুভরতত্র 

ছভৌরখক যীেোয ভে প্রদ যন কযলত লফ। 

(৫) রনলেোলগয ছেলত্র যকোলযয প্রচররত রফরধ-রফধোন ও ছকোটো নীরত ানুযণ কযো লফ এফাং যফতীলত াংরিষ্ট রফরধ-রফধোলন ছকোন াংলোধন লর তো ানুযণ 

কযো লফ। 



(৬) রনলেোগ রফজ্ঞরিয ১নাং ক্ররভলক ফরণ যত লদয জন্য ছভোট ১১২/-(একত ফোয) টোকো [যীেোয রপ ১০০/- এফাং ছটররটলকয োরব য চোজয ১২/- টোকো] 2নাং  

ক্ররভলক ফরণ যত লদয জন্য ছভোট ৫৬/-(ছোপ্পোন্ন) টোকো [যীেোয রপ ৫০/- এফাং ছটররটলকয োরব য চোজয ৬/- টোকো] জভো রদলত লফ; 

(৭) প্রোথীয ছমোগ্যতো মোচোাআ : প্রোথী কর্তযক প্রদত্ত ছকোলনো তথ্য ফো দোরখরকৃত কোগজত্র জোর, রভথ্যো ফো রফজ্ঞরিলত চোওেো ন্যূনতভ লতযয োলথ াোভঞ্জস্য োওেো 

ছগলর, ভুেো প্রভোরণত লর রকাংফো যীেোে নকর ফো াদুোে াফরম্বন কযলর াংরিষ্ট প্রোথীয প্রোরথ যতো ফোরতর কযো লফ এফাং তাঁয রফরুলদ্ধ মথোমথ াঅাআনোনুগ ব্যফস্থো 

গ্যণ কযো লফ। ভুর তথ্য/ জোর কোগজত্র প্রদর যত লর যীেোে উত্তীণ য ছম ছকোন প্রোথীয প্রোরথ যতো যীেো চরকোরীন াথফো যফতীলত ছম ছকোন ভলে ফোরতর 

কযোয েভতো কর্তযে াংযেণ কলযন। 

(৮) রররখত যীেোে উত্তীণ য প্রোথীগণলক পরোপর প্রকোলয য রনলদ যরত ভলেয ভলধ্য রনলম্নোক্ত নদ/কোগজলত্রয পলটোকর ছগলজলটর্ কভ যকতযো (ন্যূনতভ ৯ভ 

ছের্) কর্তযক তূোেন কলয ১ (এক) ছট ছজরো রযফোয রযকল্পনো কোম যোরলে যোরয/র্োকলমোলগ/কুরযেোলয জভো রদলত লফ: 

(ক) প্রোথীয কর রেোগত ছমোগ্যতোয নদত্র (প্রলমোজূ ছেলত্র ারবজ্ঞতো নদত্র); 

(খ) প্রোথী ছম াআউরনেন/ছৌযবো এয স্থোেী ফোরন্দো ছ াআউরনেন রযললদয ছচেোযম্যোন/ছৌযবোয ছভেয কর্তযক প্রদত্ত নোগরযকলত্বয নদত্র; 

(গ) ভররো ছকোটো ব্যরতত ান্যোন্য ছকোটো দোরফয ভথ যলন প্রোথীলক মথোমথ কর্তযে কর্তযক প্রদত্ত নদ/প্রভোণত্র; 

(ঘ) াঅলফদনকোযী মুরক্তছমোদ্ধো/ীদ মুরক্তলমোদ্ধোয পুত্র-কন্যো ও পুত্র-কন্যোয পুত্র-কন্যো লর াঅলফদনকোযী মুরক্তলমোদ্ধো/ীদ মুরক্তলমোদ্ধোয পুত্র-কন্যো ও পুত্র-

কন্যোয পুত্র-কন্যোএ ভলভ য াংরিষ্ট াআউরনেন রযললদয ছচেোযম্যোন/ছৌবোয ছভেয/ছৌযবোয কোউরন্পরয কর্তযক প্রদত্ত নদ(াঅলফদনকোযীয োছথ 

মুরক্তলমোদ্ধো/ীদ মুরক্তলমোদ্ধোয ম্পকয াফশ্যাআ উলিখ কযলত লফ); 

(ঙ) াঅলফদনকোযী মুরক্তলমোদ্ধো/ীদ মুরক্তলমোদ্ধোয পুত্র-কন্যো ও পুত্র-কন্যোয পুত্র-কন্যো লর মুরক্তলমোদ্ধোয নদত্র, ছগলজট, রোর মুরক্ত ফোতযো/বোযতীে তোররকোয 

ছোেোররর; 

(চ) াআউরনেন রযললদয ছচেোযম্যোন/ছৌযবোয ছভেয/কোউরন্পরয/ছগলজলটর্ কভ যকতযো (ন্যূনতভ ৯ভ ছের্) কর্তযক প্রদত্ত চোরযরত্রক নদত্র; 

(ছ) জোতীে রযচেত্র/জন্ রনফন্ধন নদ; 

(জ) Online এ পূযণকৃত াঅলফদনলত্রয কর (Applicant’s Copy); 

(৯) ছভৌরখক যীেোয ভে ানুলেদ-৮ এয রনলদ যনোভলত জভোকৃত কর নদ/কোগজলত্রয মূর কর াঅফরশ্যকবোলফ প্রদ যলনয োোোর ১ (এক) ছট তূোরেত 

পলটোকর দোরখর কযলত লফ। দোরখরকৃত নদ/কোগজলত্রয োলথ ানরোাআন াঅলফদলন উরিরখত তলথ্যয াোভঞ্জস্যতো োওেো ছগলর প্রোথীয প্রোথীতো ফোরতর লে 

মোলফ। 

(১০) যীেো াংক্রোন্ত মোফতীে তথ্য ছজরো প্রোলকয কোম যোরলেয ছনোটি ছফোর্ য এফাং ছজরো রযফোয রযকল্পনো কোম যোরলেয ছনোটি ছফোলর্ য োওেো মোলফ। 

(১১) কর্তযে রফজ্ঞোরত লদয াংখ্যো হ্রো/বৃরদ্ধ কযোয ারধকোয াংযেণ কলযন।  

(১২) কর্তযে রনলেোগ প্ররক্রেোয ছম ছকোন ম যোলে ছমৌরক্তক/াঅাআনগত কোযলণ রনলেোগ স্থরগত/ফোরতর কযলত োযলফন। 

(১৩) রনলেোগ যীেো াংক্রোন্ত ছম ছকোন রফললে রনলেোগকোযী কর্তযলেয রদ্ধোন্ত চূড়োন্ত ফলর গণ্য লফ। 

(১৪) রররখত/ব্যোফোরযক (প্রলমোজূ ছেলত্র)/ছভৌরখক যীেোে াাংেলণয জন্য ছকোন প্রকোয টিএ/রর্এ প্রদোন কযো লফ নো। 

(১৫) পযভ পূযণ, জভোদোলনয রনলদ যোফরী ও ান্যোন্য প্রলমোজূ তয এফাং তথ্যোফরী পূণ যোঙ্গ রনলেোগ রফজ্ঞরি ছজরো প্রোলকয কোম যোরলেয ছনোটি ছফোর্ য এফাং ছজরো 

রযফোয রযকল্পনো কোম যোরলেয ছনোটি ছফোলর্ য োওেো মোলফ। 

 

ানরোাআলনাঅলফদনত্রপূযণ াংক্রোন্ত রনেভোফরী ও তযোফরী: 

 

(ক) াঅেী প্রোথীগণ http://dgfplak.teletalk.com.bd ওলেফ োাআলট রগলে াঅলফদনত্র পূযণ কযলত োযলফন। াঅলফদলনয ভেীভো  রনম্নরূ: 

 (i) Online-এ াঅলফদনত্র পূযণ ও যীেোয রপ জভোদোন শুরুয তোরযখ ও ভে 24/08/২০২১, কোর ১০:০০ টো। 

 (ii) Online-এ াঅলফদনত্র জভোদোলনয ছল তোরযখ ও ভে 23/09/২০২১, রফকোর ০৫:০০ টো। 

 

উক্ত ভে-ীভোয ভলধ্য User ID প্রোি প্রোথীগণ Online-এ াঅলফদনত্র Submit এয ভে ছথলক যফতী ৭২(ফোোত্তয) ঘন্টোয ভলধ্য 

এএভএ এয ভোধ্যলভ যীেোয রপ জভো রদলত োযলফন। 

 

(খ) Online াঅলফদনলত্র প্রোথী তাঁয যরঙ্গন ছরফ (পদঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 300 Pixel) এফাং স্বোেয (পদঘ যূ  300 Pixel x প্রস্থ 80 

Pixel) েূোন কলয রনধ যোরযত স্থোলন Upload কযলফন। ছরফয োাআজ লফ যোচ্চ 100KB ও স্বোেলযয োাআজ লফ যোচ্চ 60KB লত লফ। 

 

(গ) Online-এ পূযণকৃত াঅলফদনলত্র প্রদত্ত তথ্যাআ ছমলতু যফতী কর কোম যক্রলভ ব্যফহৃত লফ, ছলতু Online-এ াঅলফদনত্র Submit কযোয 

পূলফ য প্রদত্ত কর তলথ্যয ঠিকতো ম্পলকয প্রোথী রনলজ তবোগ রনরিত লফন। প্রোথী কর্তযক প্রদত্ত ছকোন তথ্য ফো দোরখরকৃত কোগজত্র জোর, রভথ্যো ফো 

ভুেো প্রভোরণত লর ফো যীেোে নকর ফো াদুোে াফরম্বন কযলর ফো রফজ্ঞরিলত চোওেো ছমোগ্যতোয োলথ াোভঞ্জস্যপূণ য ছকোন তথ্য দোরখর কযো লর ফো 

রফজ্ঞরিয রনলদ যনো রঙ্ঘনপূফ যক ছকোন াঅলফদন োওেো ছগলর াংরিষ্ট প্রোথীয প্রোথীতো রনলেোলগয ছম ছকোলনো ম যোলে ফোরতর কযো লফ এফাংতাঁয রফরুলদ্ধ 

মথোমথ াঅাআনোনুগত ব্যফস্থো গ্যণ কযো মোলফ। 

 

 (ঘ) প্রোথী Online-এ পূযণকৃত াঅলফদন লত্রয একটি রপ্রন্ট কর যীেো াংক্রোন্ত ছম ছকোন প্রলেোজলন ব্যফোলযয জন্য াংযেণ কযলফন। রররখত যীেোে 

উত্তীণ য প্রোথীগণলক পরোপর প্রকোলয য রনলদ যরত ভলেয ভলধ্য এক কর এফাং ছভৌরখক যীেোয ভে এক কর জভো রদলফন। 

 

(ঙ) SMS ছপ্রযলণয রনেভোফরী ও যীেোয রপ প্রদোন:  

Online-এ াঅলফদনত্র (Application Form) মথোমথবোলফ পূযণ কলয রনলদ যনো ছভোতোলফক ছরফ এফাং স্বোেয Upload কলয 

াঅলফদনত্র Submit কযো ম্পন্ন লর করম্পউটোলয ছরফ Application Preview ছদখো মোলফ। রনভু যরবোলফ াঅলফদনত্র Submit  

কযো ম্পন্ন প্রোথী একটি User ID, ছরফ এফাং স্বোেয যুক্ত একটি Applicant’s Copy োলফন। উক্ত Applicant’s Copy প্রোথী রপ্রন্ট 

াথফো Download পূফ যক াংযেণ কযলফন। Applicant’s Copy-ছত একটি User ID ছদওেো থোকলফ। উক্ত User ID ব্যফোয কলয 

প্রোথী ছম ছকোন Teletalk Pre-paid Mobile নম্বলযয ভোধ্যলভ রনলম্নোক্তবোলফ 02(দুাআ)টি SMS কলয যীেোয রপ ফোফদ ১ নাং ক্ররভলক 

ফরণ যত লদয জন্য ছভোট ১১২/-(একত ফোয) টোকো [যীেোয রপ ১০০/- এফাং ছটররটলকয োরব য চোজয ১২/- টোকো] 2নাং ক্ররভলক ফরণ যত লদয জন্য 

ছভোট ৫৬/-(ছোপ্পোন্ন) টোকো [যীেোয রপ ৫০/- এফাং ছটররটলকয োরব য চোজয ৬/- টোকো] ানরধক ৭২(ফোোত্তয) ঘন্টোয ভলধ্য জভো রদলফন।  

 SMS-এয ভোধ্যলভ যীেোয রপ জভোদোন প্ররক্রেো:  



ছল ভলেয জন্য ালেো নো কলয দ্রুত 

ভলেয ভলধ্য ানরোাআলন াঅলফদন কযোয 

জন্য ানুলযোধ কযো লরো 

 

প্রথভ SMS: DGFPLAK <SPACE>User ID ররলখ 16222 নম্বলয SEND কযলত লফ । 

উদোযণ : DGFPLAK  ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk. 112/56 will be charged as application fee, your PIN is 

123456789.  To pay fee Type DGFPLAK <Space<YES<Space<PIN and send to 16222 

রিতীে SMS: DGFPLAK <Space>YES<Space>PIN ররলখ 16222 নম্বলয Send কযলত লফ। 

উদোযণ : DGFPLAK DGFP YES 123456789 

Reply: Congratulations Aplicant’s Name, Payment completed successfully for DGFPLAK 

Recruitment Application for XXXXXXX, User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

 

রফললবোলফ উলিখ্য, Online-এ াঅলফদনলত্রয কর াাংপূযণ কলয Submit কযো লরও যীেোয রপ জভো নো ছদেো ম যন্ত Online 

াঅলফদনত্র ছকোন াফস্থোলতাআ গৃীত লফনো। 

 

(চ) প্রলফত্র প্রোরিয রফলেটি http://dgfplak.teletalk.com.bd ওলেফ োাআলট এফাং প্রোথীয ছভোফোাআর ছপোলন SMS এয ভোধ্যলভ (শুধুভোত্র 

ছমোগ্য প্রোথীলদযলক) মথো ভলে জোনোলনো লফ। Online াঅলফদনলত্র প্রোথীয প্রদত্ত ছভোফোাআর ছপোলন যীেো াংক্রোন্ত মোফতীে ছমোগোলমোগ ম্পন্ন কযো 

লফ রফধোে উক্ত নম্বযটি োফ যেরণক চর যোখো, SMS ড়ো এফাং প্রোি রনলদ যনো তোৎেরণকবোলফ ানুযণ কযো ফোঞ্চনীে। 

(ছ) SMS-এ ছপ্ররযত User ID এফাং Password ব্যফোয কলয যফতীলত ছযোর নম্বয, লদয নোভ, ছরফ, যীেোয তোরযখ, ভে ও ছবনুূয নোভ 

াআতূোরদ তথ্য াংফররত প্রলফত্র প্রোথী Download পূফ যক রপ্রন্ট (ম্ভফ লর যরঙন) কলয রনলফন। প্রোথী কর্তযক এাআ প্রলফত্রটি রনলেোগ াংক্রোন্ত 

কর যীেোয ভলে াফশ্যাআ প্রদ যন কযলত লফ। 

(জ) শুধুভোত্র ছটররটক রপ্র-ছাআর্ ছভোফোাআর ছপোন ছথলক প্রোথীগণ রনম্নফরণ যত SMS দ্ধরত ানুযণ কলয রনজ রনজ User ID এফাং Password 

পুনরুদ্ধোয কযলত োযলফন।  

 

i) User ID জোনো থোকলর : DGFPLAK <Space>HELP<Space>USER<Space>User ID ররলখ 16222 নম্বলয 

Send কযলত লফ।  

উদোযণ : DGFPLAK HELP USER ABCDEF 

ii) PIN Number জোনো থোকলর : DGFPLAK <Space>HELP<Space>PIN ররলখ 16222 নম্বলয Send  কযলত 

লফ।                              

উদোযণ : DGFPLAK HELP PIN 123456789 

(ঝ) Online-এ াঅলফদন কযলত ছকোলনো ভস্যো লর ছটররটক নম্বয ছথলক 121 নম্বলয াথফো ছম ছকোন াোলযটলযয ছপোন ছথলক 01500121121 

নম্বলয কর করুন। এছোড়ো vas.query@teletalk.com.bd াআলভাআলর ছমোগোলমোগ কযো মোলফ। 

 (াআলভাআলরযSubject এ DGFPLAK, xxxxxxxxxxxxx (লদয নোভ), Applicant’s User ID ও Contact Number 

াফশ্যাআ উলিখ কযলত লফ। 

 

 

 

(র্োাঃ াঅপোকুয যভোন) 

উরযচোরক (বোযপ্রোি) ও  

দস্য রচফ  

ছজরো রযফোয রযকল্পনো রনলেোগ/ফোছোাআ করভটি, রক্ষ্মীপুয। 

ছপোন: ০381-৬2372 

াআলভাআর: ddfplakshmipur@gmail.com 

 

mailto:vas.query@teletalk.com.bd

