গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর
কাজী আলাউর্িন ররাি, ঢাকা
“মুরজব বদষ চর প্ররতশ্রুরত
গ্রসবা, তযাগ ও অেগরত”

তাররখ

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০২.১১.০৩৯.২১-১০২০৮

১৫/০৭/১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩১/১০/২০২১ রিস্টাব্দ

‘‘র্নদয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত’’
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর রাজস্ব খাতভুক্ত র্নম্নবর্ণ িত পদে সরাসর্র জনবল র্নদয়াদগর র্নর্িত্ত পদের পাদবি উর্ির্খত র াগ্যতাসম্পন্ন
প্রকৃত বাাংলাদের্শ নাগর্রকদের র্নকট হদত র্নদম্নাক্ত শতিািীদন েরখাস্ত আহ্বান করা াদে:
ক্রঃ পদের নাি ও রবতন রেল/গ্রেড
নাং (জাতীয় গ্রবতন গ্রেল, ২০১৫ অনুযায়ী)
১
২
ফায়ারফাইটার
(পুরুষ)
1.
রবতন রেল: ৯০০০-২১৮০০/-,
রেি-১৭

গ্রমাট=

পদের সাংখ্যা

র্শক্ষাগত র াগ্যতা ও অন্যান্য শতিার্ে

৩
২৮৯ (দুইশত উননব্বই)টি

৪
ক) রকাদনা স্বীকৃত রবাি ি হদত অন্যূন র্িতীয় রের্ণ বা
ি
সিিাদনর র্জর্পএ’দত িাধ্যর্িক স্কুল সার্টর্ফদকট
বা সিিাদনর পরীক্ষায় উত্তীণ ি।
খ) শারীর্রক র াগ্যতা:(।) উচ্চতা: ৫ ফুট ৬ ইর্ি (ন্যূনতি)
(।।) বুক: ৩২ ইর্ি (ন্যূনতি)
গ) প্রার্থীদক ত্রুর্টমুক্ত শারীর্রক গঠদনর অর্িকারী এবাং
অর্ববার্হত হদত হদব।

মন্তব্য
৫
অরিকতর উচ্চতারবরশষ্ট
ও সুঠামদেহী প্রার্থীদের
অোরিকার গ্রেয়া হদব

২৮৯ (দুইশত উননব্বই)টি
আদবেদনর শতিাবরল:

1. প্রার্থীদক অবশ্যই বাংলাদেদশর নাগররক হদত হদব এবং জাতীয় পররচয়পত্র অর্থবা জাতীয় পররচয়পত্র প্রারির অনলাইন আদবেদনর করপ/রিপ র্থাকদত হদব।
জাতীয় পররচয়পত্র অর্থবা জাতীয় পররচয়পত্র প্রারির অনলাইন করপ/রিপ ব্যতীত গ্রকান আদবেন েহণদযাগ্য হদব না।
2. আদবেনকারীর বয়স ২০২০ সাদলর ২৫ মাচ চ তাররদখ ১৮-২০ বছদরর মদে হদত হদব। তদব যাদের বয়স ১ নদেম্বর ২০২১ তাররদখ ১৮ বছর বা তদুর্ধ্চ (২০
বছদরর মদে) হদয়দছ, তারাও আদবেদনর গ্রযাগ্য মদমচ রবদবরচত হদবন। গ্রয সকল মুরক্তদযাদ্ধা/শহীে মুরক্তদযাদ্ধার পুত্র-কন্যার বয়স ২০২০ সাদলর ২৫ মাচ চ
তাররদখ সদব চাচ্চ ৩২ বছর তারাও আদবেদনর গ্রযাগ্য মদমচ রবদবরচত হদবন। র্কন্তু মুর্ক্তদ াদ্ধা সন্তাদনর সন্তানদের রক্ষদে বয়সসীিা র্শর্র্থলদ াগ্য নয়। বয়দসর
রক্ষদে রকান এর্ফদির্ভট েহণদ াগ্য নয়। বয়দসর প্রমাণক রহদসদব জাতীয় পররচয়পত্র/জন্ম রনবন্ধন সনে (তদব এ গ্রেদত্র জাতীয় পররচয়পত্র প্রারির অনলাইন
আদবেদনর করপ/রিপ বােতামূলক) র্থাকদত হদব।
3. সরকারর, আিাসরকারর ও স্বায়ত্তশারসত প্ররতষ্ঠাদন কমচরত প্রার্থীদের র্থা র্থ কর্তিপদক্ষর মােদম আদবেন করদত হদব এবং রিৌর্খক পরীক্ষার সিয় অবশ্যই
কর্তিপদক্ষর অনুির্তপে প্রেশিন করদত হদব। এদক্ষদে বয়সসীিা র্শর্র্থলদ াগ্য নয়।
4. অস্পষ্ট/ত্রুটিপূণ চ/অসম্পূণ চ আদবেন সরাসরর বারতল বদল গণ্য হদব।

5. র্নদয়াদগর রক্ষদে সরকাদরর গ্রকাটা, রবদ্যমান রবরি-রবিান অনুসরণ করা হদব।

6. প্রার্থীদের র্নব িাচনী পরীক্ষায় অাংশেহদণর জন্য রকান প্রকার াতায়াত ভাতা (TA) ও দের্নক ভাতা (DA) প্রোন করা হদব না।

7. গ্রকান প্রকার কারণ েশচাদনা ব্যরতদরদক রনদয়াগকারী কর্তচপে গ্রযদকান আদবেন েহণ অর্থবা বারতল এবং রনদয়াগ কায চক্রদমর আংরশক/সম্পূণ চ
পররবতচন/বারতল করদত পাদবন। এ রনদয়াদগর গ্রেদত্র রনদয়াগকারী কর্তচপদের রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। এ রবষদয় গ্রকাদনা আপরত্ত েহণদযাগ্য হদব না।
8. কর্তচপে রবজ্ঞরিদত বরণ চত পদের সংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধর েমতা সংরেণ কদরন।

9. এ রনদয়াগ রবজ্ঞরি সম্পরকচত গ্রয গ্রকান পররবতচন/সংদশািন (যরে র্থাদক) ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর র্নজস্ব ওদয়বসাইদট
(www.fireservice.gov.bd) পাওয়া াদব।
10. বরণ চত পদের জন্য শারীর্রক র াগ্যতা াচাই এবং র্লর্খত ও রিৌর্খক পরীক্ষা েহণ করা হদব। শারীর্রক র াগ্যতা াচাই এবাং র্লর্খত ও রিৌর্খক পরীক্ষা
েহদণর তার্রখ, সিয় ও স্থান SMS এর িাধ্যদি জার্নদয় রেয়া হদব। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর ওদয়বসাইদট
(www.fireservice.gov.bd) ও প্রকাশ করা হদব।
11. প্রার্থীদের শারীররক গ্রযাগ্যতা এবং রলরখত ও গ্রমৌরখক পরীোয় উত্তীণ চহদত হদব। গ্রকবলমাত্র গ্রমৌরখক পরীোর জন্য রনব চারচত প্রার্থীদের আদবেনপদত্র উদেরখত
তথ্যারের সঠিকতা প্রমাদণর জন্য সনে বা প্রমাণ পদত্রর মূলকরপ (রশোগত গ্রযাগ্যতার সনে, বয়স প্রমাদণর জন্য জাতীয় পররচয়পত্র, গ্রপৌরসোর
গ্রময়র/কাউরিলর/ইউরপ গ্রচয়ারম্যান/রসটি কদপচাদরশদনর কাউরিলর কর্তচক নাগররকত্ব সনে ও অরববারহত সনে, প্রার্থী মুরক্তদযাদ্ধার পুত্র-কন্যা (প্রদযাজয

গ্রেদত্র পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা) রহসাদব প্রমাদণর জন্য সব চদশষ সরকারর সার্কচলার অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তচপে কর্তচক স্বােররত ও প্ররতস্বােররত সনেপদত্রর
সতযারয়ত ফদটাকরপ এবং মুরক্তদযাদ্ধার সাদর্থ আদবেনকারীর সম্পকচ প্রমাদণর জন্য গ্রপৌরসোর গ্রময়র/কাাউরিলর/ইউরপ গ্রচয়ারম্যান/রসটি কদপচাদরশদনর
কাউরিলর কর্তচক প্রতযয়নপত্র এবং রবদশষ গ্রকাটার প্রার্থীদের গ্রেদত্র যর্থাযর্থ কর্তচপে কর্তচক প্রেত্ত সনেপত্র এবাং পূরণকৃত Application Form এর

রপ্রন্ট করপ গ্রমৌরখক পরীোর সময় প্রেশচন করদত হদব এবং ১ম গ্রেরণর গ্রগদজদটড কমচকতচা কর্তচক চারররত্রক সনেসহ সকল সনে বা প্রমাণপদত্রর ০১ (এক)
গ্রসট ফদটাকরপ (১ম গ্রেরণর গ্রগদজদটড কমচকতচা কর্তচক সতযারয়ত) গ্রমৌরখক পরীোর সময় জমা রেদত হদব। সতযায়দনর গ্রেদত্র অবশ্যই সতযায়নকারী
কমচকতচার সুস্পষ্ট নাম ও পেরবসম্বরলত সীল র্থাকদত হদব।
12. প্রার্থী কর্তচক প্রেত্ত গ্রকান তথ্য বা োরখলকৃত কাগজপত্র জাল, রমথ্যা বা ভূয়া প্রমারণত হদল রকংবা পরীোয় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করদল, সংরিষ্ট প্রার্থীর প্রারর্থচতা
বারতল করা হদব এবং পরবতীদত গ্রযদকান সময় তা জাল, রমথ্যা ও ভূয়া প্রমারণত হদল সংরিষ্ট প্রার্থীর রনদয়াগাদেশ বারতলসহ তার রবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা
হদব।
13. আদবেনকারীদক রশোগত গ্রযাগ্যতা আদবেনপদত্র উদেখ করদত হদব । অরজচত রশোগত গ্রযাগ্যতা গ্রগাপন গ্ররদখ পরবতীদত এর রেরত্তদত পদোন্নরত বা অন্য
গ্রকান প্রকার সুরবিা োরব করদল তা েহণদযাগ্য হদব না।
14. র্নদয়াগপ্রাপ্তগণ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অদ াগ্য র ার্িত হদল/গ্রডাপ গ্রটস্ট ররদপাট চ সদন্তাষজনক না হদল র্নদয়াগ আদেশ বার্তল বদল গণ্য হদব।
15. প্রার্থীদের আবরশ্যকোদব মাে পররিানসহ সকল স্বাস্থ্যরবরি যর্থাযর্থোদব গ্রমদন চলদত হদব।

16. গ্রযদকান তথ্য ও কাররগরর সহদযারগতার জন্য Teletalk Customer Care-এ গ্রযাগাদযাগ অর্থবা Teletalk গ্রমাবাইল গ্রর্থদক 121 এ গ্রফান
করা গ্রযদত পাদর।

17. অনলাইদন আদবেনপে পূরণ সাংক্রান্ত র্নয়িাবলী ও শতিাবলী:
ক.
র্নম্নরূপ:

পরীক্ষায় অাংশেহদণ ইচ্ছুক ব্যর্ক্ত http://fscd.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদট আদবেনপে পূরণ করদত পারদবন। আদবেদনর সিয়সীিা

i.
Online-এ আদবেনপে পূরণ ও পরীক্ষার র্ফ জিাোন শুরুর তার্রখ ও সিয়: ০২/১১/২০২১, রবকাল- ০৪:০০ টা।
ii.
Online-এ আদবেনপে জিাোদনর রশি তার্রখ ও সিয়: ২৪/১১/২০২১, র্বকাল- ০৫:০০ টা।
উক্ত সিয়সীিার িদধ্য User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আদবেনপে Submit-এর সিয় রর্থদক পরবতী ৭২ (বাহাত্তর) ন্টার িদধ্য এসএিএস
এ পরীক্ষার র্ফ জিা র্েদত পারদবন।
খ.
Online আদবেনপদে প্রার্থী তার স্বাক্ষর (দে িূ ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রর্িন ছর্ব (দে িূ ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel)েূান কদর
র্নি িার্রত স্থাদন Upload করদবন। ছর্বর সাইজ সদবাচ্চি ১০০ kb ও স্বাক্ষদরর সাইজ সদবাচ্চি ৬০ kb এর িদধ্য হদত হদব।
গ.
Online আদবেনপদে পূরণকৃত তথ্যই র দহতু পরবতী সকল কা িক্রদি ব্যবহৃত হদব, রসদহতু Online-এ আদবেনপে Submit করার
পূদব িই প্রোনকৃত সকল তদথ্যর সঠিকতা সম্পদকি প্রার্থী র্নদজ শতভাগ র্নর্িত হদবন।
.
প্রার্থী Online-এ পূরণকৃত আদবেনপদের একর্ট রর্িন র্প্রন্টকর্প পরীক্ষা সাংক্রান্ত র রকান প্রদয়াজদনর সহায়ক র্হদসদব সাংরক্ষণ
করদবন।
ি.
SMS রপ্ররদণর র্নয়িাবর্ল ও পরীক্ষার র্ফ প্রোন:
Online-এ আদবেনপে (Application Form) র্থা র্থভাদব পূরণ কদর র্নদে িশনা িদত ছর্ব এবাং স্বাক্ষর upload কদর আদবেনপে
Submit করা সম্পন্ন হদল কর্ম্পউটাদর ছর্বসহ Application Preview রেখা াদব। র্নর্ভিলভাদব আদবেনপে Submit করা প্রার্থী
একর্ট User ID ছর্ব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত একর্ট Applicant’s copy পাদবন। উক্ত Applicant’s copy প্রার্থী র্প্রন্ট বা Download
ও রর্িন র্প্রন্ট কদর সাংরক্ষণ করদবন। Applicant’s কর্পদত একর্ট User ID নম্বর রেয়া র্থাকদব এবাং User ID নম্বর ব্যবহার
কদর প্রার্থী র্নদম্নাক্ত পদ্ধর্তদত র রকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর িাধ্যদি ০২ (দুই)র্ট SMS কদর পরীক্ষার র্ফ বাবে
৫০/- টাকা, Teletalk চাজি বাবে ৬/- টাকা রিাট ৫৬/- টাকা অনর্িক ৭২ (বাহাত্তর) ণ্টার িদধ্য জিা র্েদবন। এখাদন র্বদশিভাদব
উদিখ্য র , “Online-এ আদবেনপদের সকল অাংশ পূরণ কদর Submit করা হদলও পরীক্ষার র্ফ জিা না রেয়া প িন্ত Online আদবেনপে
রকান অবস্থাদতই গৃহীত হদব না’’।
প্রর্থি SMS:
FSCD <space> User ID র্লদখ Send করদত হদব 16222 নম্বদর।
Example: FSCD ABCDEF
Reply:
Applicant’s Name, Tk-56/- 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 হদব 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.

ছ.

জ.

প্রদবশপে প্রার্প্তর র্বিয়র্ট http://fscd.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট এবাং প্রার্থীর রিাবাইল রফাদন SMS-এর িাধ্যদি (শুধুিাে র াগ্য
প্রার্থীদেরদক) র্থাসিদয় জানাদনা হদব। Online আদবেনপদে প্রার্থীর প্রেত্ত রিাবাইল রফাদন পরীক্ষা সাংক্রান্ত াবতীয় র াগাদ াগ সম্পন্ন করা হদব
র্বিায় উক্ত নম্বরর্ট সাব িক্ষর্ণকভাদব সচল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাপ্ত র্নদে িশনা তাৎক্ষর্ণকভাদব অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়।
SMS-এ রপ্রর্রত User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবতীদত ররাল নম্বর, পদের নাি, ছর্ব, পরীক্ষার তার্রখ, সিয় ও স্থাদনর/দকদের
নাি ইতূার্ে তথ্য সাংবর্লত প্রদবশপে প্রার্থী Download কদর রর্িন Print রবর কদর র্নদবন। প্রার্থীদক প্রদবশপের্ট র্লর্খত পরীক্ষায় অাংশেহদণর
সিদয় এবাং উত্তীণ ি হদল রিৌর্খক পরীক্ষায় অাংশেহদণর সিদয়ও অবশ্যই প্রেশিন করদত হদব।
শুধুিাে রটর্লটক র্প্র-দপইি 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.
ফায়ার সারেচস ও রসরেল রডদফি অরিেিদরর চাকররদত রনদয়াগ লাদের গ্রেদত্র
গ্রকান প্রকার ব্যরক্তগত গ্রযাগাদযাগ বা আরর্থ চক গ্রলনদেদনর সুদযাগ গ্রনই। এিরদনর
গ্রযদকান প্রদচষ্টা প্রার্থীর ব্যরক্তগত অদযাগ্যতা রহদসদব গণ্য হদব এবং রনদয়াদগর
গ্রযদকান পয চাদয় তার প্রার্থীতা বারতল গ্র াষণা করা হদব। এমনরক এিরদনর
অরনয়দমর প্রমাণ পাওয়া গ্রগদল রনদয়াগ লাদের পরও সংরিষ্ট ব্যরক্তর রবরুদদ্ধ
চাকররচ্যযরতসহ কদঠার আইনানুগ ব্যবস্থ্া েহণ করা হদব।
আদেশক্রদম
কর্তচপে

গ্রমাোঃ হারববুর রহমান
পররচালক (প্রশাোঃ ও
অর্থ চ)
ও
সোপরত
র্বভাগীয় র্নব িাচন
কর্ির্ট।

