গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন ররাি, ঢাকা
স্মারক নাং-৫৮ ০ ৩০

০

.০১১০

তার্রখ

০..-৮৮ .
‘ ‘িয় োগ

১৫/ ৫/১৪.৯ বঙ্গাব্দ
৩ / ৮/. .. র্িস্টাব্দ

িজ্ঞপ্তি’’ ’

ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর রাজস্ব খাতভু ক্ত র্নম্নবর্ণতি পদে সরাসর্র জনবল র্নদয়াদগর র্নর্িত্ত পদের পাদব ি
উর্ির্খত র াগযতাসম্পন্ন প্রকৃত বাাংলাদের্শ নাগর্রকদের র্নকট হদত র্নদম্নাক্ত শতি সাদপদে অনলাইদন েরখাস্ত আহ্বান করা াদে:
ক্র:
নাং
(১)
1.

2.

পদের নাি ও রবতন
রেল/রেি

পদের সাংখযা

র্শোগত র াগযতা ও অনযানয শতিার্ে

িন্তবয

(.)
িু বুর্র (পুরুষ)
রবতন রেল: ৯
.১৮ /রেি-১৭
নার্সাংি এযাদটনদিন্ট
(পুরুষ)
রবতন রেল: ৯
.১৮ /রেি-১৭

(৩)
৭ (সাত)টট

(৪)
ক) রকাদনা স্বীকৃত রবািি হইদত অনযযন
র্িতীয় রের্ণ বা
সিিাদনর দ্দজর্পএ’দত িািযর্িক েুল
সাটটির্ফদকট
বা সিিাদনর পরীোয় উত্তীণ।ি
খ) শারীর্রক র াগযতা :(। ) উচ্চতা : ৫ ফুট
ইদ্দি ( নযযনতি )
( ।।) বুক : ৩. ইদ্দি
( নযযনতি )
গ) ত্রুটটিুক্ত শারীর্রক গঠন।
ঘ ) অর্ববার্হত হদত হদব।

(৫)
(ক) সকল জেলগর
প্রগর্থী আ জ্ঞদয়
কর ে পগর জ্ঞয়।
(খ) ডুজ্ঞুির প দর
প্রগর্থী দর ক
িয়র্গিরে
ধ
“জেম্বগর
জেস্ট” এ
উত্তীর্ ধহ ে
হ জ্ঞ।

রিাট=

৭ (সাত)টট

১৪
( দ ৌি)টট

আ জ্ঞদয়কগরী দর েয়য প্র

গেয/অয়ুসরর্ীো শেধগজ্ঞিল:

1. প্রগর্থী ক অজ্ঞশযই জ্ঞগাংলগ দ শর স্থগোী য়গ িরক হ ে হ জ্ঞ এজ্ঞাং েগেীো পিরেোপত্র অর্থজ্ঞগ েগেীো পিরেোপত্র প্রগি’র
অয়লগইয় আ জ্ঞদ য়র কিপ/িিপ র্থগক ে হ জ্ঞ। েগেীো পিরেোপত্র অর্থজ্ঞগ েগেীো পিরেোপত্র প্রগি’র অয়লগইয়
কিপ/িিপ জ্ঞযেীে জকগয় আ জ্ঞদয় গ্রহর্ গ য হ জ্ঞ য়গ।

2.

১/ ৮/. .. তার্রদখ প্রার্থীর বয়সসীিা:
( ক) সািারণ প্রার্থীদের রেদে ১/ ৮/. .. তার্রদখ বয়স ১৮ রর্থদক . বছর।
(খ) জ্ঞীর মুক্তি গদ্ধগ/শহীদ জ্ঞীর মুক্তি গদ্ধগর সন্তগয় দর জে ত্র জ্ঞোসসীমগ ১৮ জর্থ ক ৩২ জ্ঞছর। র্কন্তু বীর
িুদ্দক্তদ াদ্ধা/শহীে বীর িুদ্দক্তদ াদ্ধার সন্তাদনর সন্তানদের রেদে বয়সসীিা ১৮ রর্থদক . বছর। বয়দসর রেদে রকান
এর্ফদির্ভট েহণদ াগয হদব না। জ্ঞো সর প্রমগর্ক িহ স জ্ঞ েগেীো পিরেোপত্র/েন্ম িয়জ্ঞন্ধয় সয়দ (ে জ্ঞ এ
জে ত্র েগেীো পিরেোপত্র প্রগি’র অয়লগইয় আ জ্ঞদ য়র কিপ/িিপ জ্ঞগর্যেগমূলক) র্থগক ে হ জ্ঞ।

সরকার্র, আিাসরকার্র ও স্বায়ত্তশার্সত প্রর্তষ্ঠাদন কিরত
ি প্রার্থীদের র্থা র্থ কতৃপ
ি দের িািযদি আদবেন করদত হদব এবাং রিৌর্খক
পরীোর সিয় অবশযই কতৃপ
ি দের অনুির্তপে প্রেশনি করদত হদব। এদেদে বয়সসীিা র্শর্র্থলদ াগয নয়।
4. অস্পষ্ট/ত্রুটটপযণ/অসম্পয
ি
ণ আদবেন
ি
সরাসর্র বার্তল বদল গণয হদব।
5. র্নদয়াদগর রেদে সরকার্র র্বেযিান র্বর্ির্বিান এবাং পরবতীদত এ সাংক্রান্ত র্বর্ির্বিাদন রকাদনা সাংদশািন হদল তা অনুসরণ করা
হদব।
6. প্রার্থী র্নবা ি দনর রেদে প্র র্লত সরকার্র র্বর্ি রিাতাদবক সকল িরদনর রকাটা পদ্ধর্ত/নীর্ত অনুসরণ করা হদব।
7. প্রার্থীদের র্নবা ি নী পরীোয় অাংশেহদণর জনয রকান প্রকার াতায়াত ভাতা ( TA) ও দের্নক ভাতা ( DA) প্রোন করা হদব না।
8. রকান প্রকার কারণ েশাদনা
ি
বযর্তদরদক র্নদয়াগকারী কতৃপ
ি ে র দকান আদবেন েহণ অর্থবা বার্তল এবাং র্নদয়াগ কা ক্রদির
ি
আাংর্শক/সম্পযণ পর্রবতি
ি
ন/বার্তল করদত পারদবন।
9. কতৃপ
ি ে র্বজ্ঞর্প্তদত বর্ণতি পদের সাংখযা হ্রাস/বৃদ্দদ্ধর েিতা সাংরেণ কদরন।
10. এ র্নদয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত সম্পর্কিত র রকান পর্রবতিন/সাংদশািন ( র্ে র্থাদক) ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর র্নজস্ব
ওদয়বসাইদট (www.fireservice.gov.bd) পাওয়া াদব।
3.

11. বর্ণতি পদের জনয শারীর্রক র াগযতা া াই এবাং র্লর্খত ও রিৌর্খক পরীো েহণ করা হদব। শারীর্রক র াগযতা া াই এবাং র্লর্খত
ও রিৌর্খক পরীো েহদণর তার্রখ সিয় ও স্থান SMS এর িািযদি রটর্লটক বাাংলাদেশ র্লর্িদটি রর্থদক জার্নদয় রেয়া হদব। এছাড়া
ফায়ার সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর ওদয়বসাইদট (www.fireservice.gov.bd) ও প্রকাশ করা হদব।
12. প্রার্থীদের শারীর্রক র াগযতা এবাং র্লর্খত ও রিৌর্খক পরীোয় উত্তীণ ি হদত হদব। রকবলিাে রিৌর্খক পরীোর জনয র্নবার্ি ত
প্রার্থীদের আদবেনপদে উর্ির্খত তর্থযার্ের সটঠকতা প্রিাদণর জনয সনে বা প্রিাণ পদের িযলকর্প (িশেগ ে জ গ যেগর সয়দ,
বয়স প্রিাদণর জনয েগেীো পিরেোপত্র, রপৌরসভার রিয়র/কাউদ্দন্সলর/ইউর্প র য়ারিযান/র্সটট কদপাদরশদনর
ি
কাউদ্দন্সলর কতৃক
ি

য়গ িরকত্ব সয়দ ও অিজ্ঞজ্ঞগিহে সয়দ, প্রগর্থী মুক্তি গদ্ধগর পুত্র-কয়যগ (প্র গেয জে ত্র পুত্র-কয়যগর পুত্র-কয়যগ) িহসগ জ্ঞ
প্রমগ র্র েয়য সজ্ঞ ধ শষ সরকগির সগকুল
ধ গর অয়ু গোী উপ ুি কেত প
ধ ে কেত ক
ধ
স্বগেিরে ও প্রিেস্বগেিরে সয়দপ ত্রর
সেযগিোে ফ েগকিপ এজ্ঞাং
মুক্তি গদ্ধগর সগ র্থ আ জ্ঞদয়কগরীর সম্পকধ প্রমগ র্র েয়য
জপৌরসভগর
জমোর/কাগউক্তিলর/ইউিপ জেোগরমযগয়/িসটে ক পগধ রশ য়র কগউক্তিলর কেত ক
ধ প্রেযোয়পত্র এবাং র্বদশষ রকাটার প্রার্থীদের
রেদে র্থগ র্থ কেত প
ধ ে কেত ক
ধ প্রদত্ত সয়দপত্র প্রেশনি করদত হদব। এছাড়াও পযরণকৃত Application Form এর র্প্রন্ট কর্প রিৌর্খক

13.

14.
15.
16.
17.

পরীোর সিয় প্রেশনি করদত হদব এজ্ঞাং ১ম জেির্র জ ে েড কমকেধ
ধ
গ কেত ক
ধ েগিরক্তত্রক সয়দসহ সকল সয়দ জ্ঞগ
প্রমগর্প ত্রর ০১ (এক) জসে ফ েগকিপ (১ম জেির্র জ ে েড কমকেধ
ধ
গ কেত ক
ধ সেযগিোে) জমৌিখক পরীেগর সমো েমগ
িদ ে হ জ্ঞ। সতযায়দনর রেদে অবশযই সতযায়নকারী কিকতি
ি ার সুস্পষ্ট নাি ও পের্বসম্বর্লত সীল র্থাকদত হদব।
প্রার্থী কতৃক
ি প্রেত্ত রকান তর্থয বা োর্খলকৃত কাগজপে জাল, র্ির্থযা বা ভয য়া প্রিার্ণত হদল র্কাংবা পরীোয় নকল বা অসেুপায় অবলম্বন
করদল, সাংর্িষ্ট প্রার্থীর প্রার্র্থতা
ি বার্তল করা হদব এবাং পরবতীদত র দকান সিয় তা জাল, র্ির্থযা ও ভয য়া প্রিার্ণত হদল সাংর্িষ্ট প্রার্থীর
র্নদয়াগাদেশ বার্তলসহ তার র্বরুদদ্ধ আইনানুগ বযবস্থা েহণ করা হদব।
আ জ্ঞদয়কগরী ক িশেগ ে জ গ যেগ আ জ্ঞদয়প ত্র উ েখ কর ে হ জ্ঞ ।
র্নদয়াগপ্রাপ্তগণ স্বাস্থয পরীোয় অদ াগয রঘার্ষত হদল/রিাপ রটস্ট র্রদপাটি সদন্তাষজনক না হদল র্নদয়াগ আদেশ বার্তল বদল গণয
হদব।
প্রার্থীদের আবর্শযকভাদব িাে পর্রিানসহ সকল স্বাস্থযর্বর্ি র্থা র্থভাদব রিদন লদত হদব।
র দকান তর্থয ও কার্রগর্র সহদ ার্গতার জনয Teletalk Customer Care-এ র াগাদ াগ অর্থবা Teletalk রিাবাইল রর্থদক 121 এ রফান
করা র দত পাদর।

18. অয়লগই য় আ জ্ঞদয়পত্র পূরর্ সাংক্রগন্ত িয়োমগজ্ঞলী ও শেধগজ্ঞলী:
ক০
পরীোয় অাংশেহদণ ইেু ক বযদ্দক্ত http://fscd.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদট আদবেনপে পযরণ করদত পারদবন। আদবেদনর
সিয়সীিা র্নম্নরূপ:
i.
Online-এ আদবেনপে পযরণ ও পরীোর র্ফ জিাোন শুরুর তার্রখ ও সিয় : ৪/ ৯/. .. সকাল- ১ :
টা।
ii.
Online-এ আদবেনপে জিাোদনর রশষ তার্রখ ও সিয়: .৫/ ৯/. .. র্বকাল- ৫:
টা।
উক্ত সিয়সীিার িদিয User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আদবেনপে Submit-এর সিয় রর্থদক পরবতী ৭. (বাহাত্তর ) ঘন্টার
িদিয এসএিএস এ পরীোর র্ফ জিা র্েদত পারদবন।
খ০
Online আদবেনপদে প্রার্থী তার স্বাের ( দেঘযি ৩ ×প্রস্থ ৮ pixel ) ও রটিন ছর্ব ( দেঘযি ৩ ×প্রস্থ ৩
pixel )েযান
কদর র্নিার্রত
ি
স্থাদন Upload করদবন। ছর্বর সাইজ সদবাচ্চি ১
kb ও স্বােদরর সাইজ সদবাচ্চি
kb এর িদিয হদত
হদব।
গ০
Online আদবেনপদে পযরণকৃত তর্থযই র দহতু পরবতী সকল কা ক্রদি
ি
বযবহৃত হদব রসদহতু Online-এ আদবেনপে
Submit করার পূ জ্ঞইধ প্রদগয়কতে সকল ে র্থযর সটিকেগ সম্প কধ প্রগর্থী িয় ে শেভগ িয়ক্তিে হ জ্ঞয়।
ঘ০
প্রার্থী Online-এ পযরণকৃত আদবেনপদের একটট রটিন র্প্রন্টকর্প পরীো সাংক্রান্ত র রকান প্রদয়াজদনর সহায়ক
র্হদসদব সাংরেণ করদবন।
ি০
SMS রপ্ররদণর র্নয়িাবর্ল ও পরীোর র্ফ প্রোন:
Online-এ আদবেনপে (Application Form) র্থা র্থভাদব পযরণ কদর র্নদেিশনা িদত ছর্ব এবাং স্বাের upload কদর
আদবেনপে Submit করা সম্পন্ন হদল কম্পম্পউটাদর ছর্বসহ Application Preview রেখা াদব। র্নভু ল
ি ভাদব
আদবেনপে Submit করা প্রার্থী একটট User ID ছর্ব এবাং স্বাের ুক্ত একটট Applicant’s copy পাদবন। উক্ত Applicant’s
copy প্রার্থী র্প্রন্ট বা Download ও রটিন র্প্রন্ট কদর সাংরেণ করদবন। Applicant’s কর্পদত একটট User ID নম্বর রেয়া
র্থাকদব এবাং User ID নম্বর বযবহার কদর প্রার্থী র্নদম্নাক্ত পদ্ধর্তদত র রকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদরর িািযদি

০

ছ০

জ০

. ( েুই )টট SMS কদর পরীোর র্ফ বাবে ৫ /- টাকা Teletalk াজি বাবে /- টাকা রিাট ৫ /- টাকা অনর্িক ৭.
( বাহাত্তর ) ঘণ্টার িদিয জিা র্েদবন। এখগ য় িজ্ঞ শষভগ জ্ঞ উ েখয জ , Online-এ আ জ্ঞদয়প ত্রর সকল অাংশ
পূরর্ ক র Submit করগ হ লও পরীেগর িফ েমগ য়গ জদোগ প ন্ত
ধ Online আ জ্ঞদয়পত্র জকগয় অজ্ঞস্থগ েই তহীে
হ জ্ঞ য়গ’’।
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).
প্র জ্ঞশপত্র প্রগি’র িজ্ঞষোটে http://fscd.teletalk.com.bd ও োজ্ঞসগই ে এজ্ঞাং প্রগর্থীর জমগজ্ঞগইল জফগ য় SMS-এর মগর্য ম
( শুিুিাে র াগয প্রার্থীদেরদক) র্থাসিদয় জানাদনা হদব। Online আ জ্ঞদয়প ত্র প্রগর্থীর প্রদত্ত জমগজ্ঞগইল জফগ য় পরীেগ
সাংক্রগন্ত গজ্ঞেীো জ গ গ গ সম্পন্ন করগ হ জ্ঞ িজ্ঞর্গো উি য়ম্বরটে সগজ্ঞেির্কভগ
ধ
জ্ঞ সেল রগখগ, SMS পড়গ এজ্ঞাং প্রগ’
িয় দধশয়গ েগৎেির্কভগ জ্ঞ অয়ুসরর্ করগ জ্ঞগঞ্ছয়ীো।
SMS-এ জপ্রিরে User ID এজ্ঞাং Password জ্ঞযজ্ঞহগর ক র পরজ্ঞেী ে জরগল য়ম্বর, প দর য়গম, ছিজ্ঞ, পরীেগর েগিরখ,
সমো ও স্থগ য়র/ ক ের য়গম ইেযগিদ ের্থয সাংজ্ঞিলে প্র জ্ঞশপত্র প্রগর্থী Download ক র রটিয় Print জজ্ঞর ক র িয় জ্ঞয়।
প্রগর্থী ক প্র জ্ঞশপত্রটে িলিখে পরীেগো অাংশগ্রহ র্র সম ো এজ্ঞাং উত্তীর্ ধ হ ল জমৌিখক পরীেগো অাংশগ্রহ র্র
সম োও অজ্ঞশযই প্রদশয়ধ কর ে হ জ্ঞ।
শুিুিাে রটর্লটক র্প্র-দপইি রিাবাইল রফান রর্থদক প্রার্থীগণ র্নম্নবর্ণতি 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 সার্ভিস ও র্সর্ভল র্িদফন্স অর্িেপ্তদরর

াকর্রদত

র্নদয়াগ লাদভর রেদে রকান প্রকার বযদ্দক্তগত র াগাদ াগ
বা আর্র্থক
ি রলনদেদনর সুদ াগ রনই। এিরদনর র দকান
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র্নদয়াদগর র দকান প াদয়
ি তার প্রার্থীতা বার্তল রঘাষণা করা
হদব। এিনর্ক এিরদনর অর্নয়দির প্রিাণ পাওয়া রগদল
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লাদভর

পরও

সাংর্িষ্ট

বযদ্দক্তর

র্বরুদদ্ধ

াকর্র ু যর্তসহ কদঠার আইনানুগ বযবস্থা েহণ করা হদব।
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