
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপক্ষ 

প্রধাৈমন্ত্রীর কার্ থালয় 
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ই-৬/তব, আগারগাঁও, শশদর বাাংলা ৈগর, ঢাকা-১২০৭  

www.beza.gov.bd 

ৈতর্ ৈাং-০৩.৭৫৪.০১১.০২.০০.২৫৯.২০১৮(অাংশ-৩)-১৬৬ িাতরখ:  
     ০২ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ 

     ১৬ জানুয়াতর ২০২৩ তিস্টাব্দ 

তৈদয়াগ তবজ্ঞতি 

 বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপক্ষ (দবজা)-এর তৈদনাক্ত স্থায়ী পদে কম থচারী তৈদয়াদগর উদেদে বাাংলাদেদশর প্রকৃি ৈাগতরকদের তৈকট 

হদি http://beza.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট Online-এ আদবেৈ আহবাৈ করা র্াদে: 

ক্রতমক 

ৈাং 

পদের ৈাম ও শবিৈ 

শেল/দেড (জািীয় শবিৈ 

শেল, ২০১৫ অনুর্ায়ী) 

শূন্য পদের 

সাংখ্যা 

তশক্ষাগি শর্াগ্যিা ও অতভজ্ঞিা 

(ন্যূৈিম) 
বয়সসীমা 

১. ২. ৩. ৪. ৫. 

১. 

শপ্রাোমার 

টা: ৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

(দেড-৬) 

০১ (এক) টি 

ক) শকাদৈা স্বীকৃি তবশ্বতবদ্যালয় হদি কতিউটার সাদয়ন্স/কতিউটার সাদয়ন্স 

এন্ড ইতিতৈয়াতরাং/ইদলকতিকূাল এন্ড ইদলকদিাতৈক্স ইতিতৈয়াতরাং/ইৈফরদমশৈ 

এন্ড কতমউতৈদকশৈ শটকদৈালতজ সাংতিষ্ট তবষদয় অন্যূৈ তিিীয় শেতি বা 

সমমাদৈর তসতজতপএসহ ০৪ (চার) বছর শময়াতে স্নািক বা সমমাদৈর তডতে; 

খ) শকাৈ সরকাতর/স্বায়ত্তশাতসি/আধা-স্বায়ত্তশাতসি/সাংতবতধবদ্ধ প্রতিষ্ঠাদৈ 

তসতৈয়র কতিউটার অপাদরটর/সহকারী শপ্রাোমার/সহকারী রক্ষিাদবক্ষি 

প্রদকৌশলী তহদসদব অন্যূৈ ০৪ (চার) বছদরর চাকতর; 

৩৫ বছর 

২. 

সহকারী ব্যবস্থাপক 

টা: ২২০০০-৫৩০৬০/- 

(দেড-৯) 

২৩ (দিইশ) টি 

শকাদৈা স্বীকৃি তবশ্বতবদ্যালয় হদি শর্ শকাদৈা তবষদয় ২য় শেতির বা সমমাদৈর 

তসতজতপএসহ স্নািক (সম্মাৈ) অর্বা ১ম শেতির স্নািদকাত্তর তডতে এবাং 

কতিউটার চালৈায় অতভজ্ঞিা র্াকদি হদব। 

৩০ বছর 

 

তৈদে থশৈাবলী: 
 

1) জৈপ্রশাসৈ মন্ত্রিালদয়র স্মারক ৈম্বর: ০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১৪৯; িাতরখ: ২২ শসদেম্বর, ২০২২ শমািাদবক ২৫.০৩.২০২০ তি.িাতরদখ 

সাধারি প্রার্ীদের বয়স সাংতিষ্ট পদের তবপরীদি তবজ্ঞতির ০৫ ৈাং কলাদম উতিতখি বয়সসীমার মদে হদি হদব। ক্রতমক ০২ ৈাং পদের জন্য বীর 

মুতক্তদর্াদ্ধা/শহীে বীর মুতক্তদর্াদ্ধার সন্তাৈ এবাং শারীতরক প্রতিবন্ধী প্রার্ীদের শক্ষদে সদব থাচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর। িদব বীর মুতক্তদর্াদ্ধা/শহীে বীর 

মুতক্তদর্াদ্ধার সন্তাৈদের পুে-কন্যাদের শক্ষদে সদব থাচ্চ বয়সসীমা ৩০ বছর; 

2) সরকাতর, আধা-সরকাতর ও স্বায়ত্তশাতসি সাংস্থা’য় কম থরি প্রার্ীগিদক অবেই র্র্ার্র্ কর্তথপদক্ষর অনুমতিক্রদম আদবেৈ করদি হদব;  

3) তৈদয়াদগর শক্ষদে সরকাতর তবদ্যমাৈ তবতধ-তবধাৈ এবাং পতরবতিথি শক্ষদে প্রদর্াজূ তবতধ-তবধাৈ অনুসরি করা হদব;  

4) শকাৈ িথ্য শগাপৈ কদর বা ভুল িথ্য প্রোৈ কদর চাকতরদি তৈদয়াগপ্রাি হদল এবাং পরবিীদি শর্ শকাৈ সময় িা প্রমাতিি হদল সাংতিষ্ট প্রার্ীর 

তৈদয়াগাদেশ বাতিল করা হদব এবাং িার তবরুদদ্ধ আইৈানুগ ব্যবস্থা েহি করা হদব; 

5) অসম্পূি থ ও ত্রুটিপূি থ আদবেৈ শকাৈ কারি েশ থাদৈা ব্যতিদরদক বাতিল বদল গণ্য হদব; 

6) কর্তথপক্ষ শকাৈ কারি েশ থাদৈা ব্যতিদরদক শর্ শকাৈ আদবেৈ েহি বা বাতিদলর ক্ষমিা সাংরক্ষি কদরৈ এবাং তৈদয়াগ তবজ্ঞতি প্রচাদরর কারদি কর্তথপক্ষ 

তৈদয়াগ প্রোৈ করদি তকাংবা তলতখি/দমৌতখক পরীক্ষার কাড থ ইস্যূ করদি বাে র্াকদবৈা। তৈদয়াগ প্রতক্রয়ায় কর্তথপদক্ষর তসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব। 

প্রকাতশি তৈদয়াগ তবজ্ঞতিদি উতিতখি শূন্য পদের সাংখ্যা হ্রাস বা বৃতদ্ধ হদি পাদর। এ তবষদয় শকাৈ আপতত্ত উত্থাপৈ করা র্াদবৈা; 

7) এই তৈদয়াগ তবজ্ঞতি সিতকথি শর্ শকাৈ সাংদশাধৈ, সাংদর্াজৈ (র্তে র্াদক) শবজা’র তৈজস্ব ওদয়বসাইদট (www.beza.gov.bd) পাওয়া র্াদব; 

8) শমৌতখক পরীক্ষার সময় তৈনতলতখি সকল কাগজপদের মূলকতপ প্রেশ থৈ করদি হদব এবাং পূরিকৃি Application Form সহ সকল কাগজপদের 

০১ শসট সিূাতয়ি অনুতলতপ জমা তেদি হদব:  

(ক) বয়স প্রমাদির শক্ষদে এস.এস.তস/সমমাৈ পরীক্ষার সৈেপে এবাং “O-Level” ও “A-Level” উত্তীি থ প্রার্ীদের শক্ষদে জন্ম িাতরখ সম্বতলি 

োতলতলক প্রমাি (শর্মৈ-পাসদপাদট থর কতপ, জন্ম সৈে) োতখল করদি হদব। বয়স প্রমাদির শক্ষদে এতফদডতভট েহিদর্াগ্য ৈয়। 

(খ) সরকাতর, আধা-সরকাতর ও স্বায়ত্তশাতসি সাংস্থা’য় কম থরি প্রার্ীগিদক শমৌতখক পরীক্ষার সময় সাংতিষ্ট কর্তথপদক্ষর অৈাপতত্তপে োতখল করদি 

হদব; 

(গ) তশক্ষাগি শর্াগ্যিার প্রমািস্বরূপ তশক্ষা শবাড থ এবাং তবশ্বতবদ্যালদয়র সকল সৈেপে ও মাকথতশট এবাং তবদেতশ তশক্ষা প্রতিষ্ঠাৈ শর্দক প্রাি তডেীর 

শক্ষদে তবশ্বতবদ্যালয় মঞ্জুরী কতমশৈ হদি ইস্যূকৃি সমমাৈ তৈধ থারিী সৈে প্রোৈ করদি হদব;  

(ঘ) চার বছর শময়াতে স্নািক/স্নািক (সম্মাৈ) তডেীধারী প্রার্ীদের প্রেত্ত সৈে/মাকথতশট/দটতস্টদমাতৈয়াদল র্তে ০৪ বছর শময়াতে স্নািক/স্নািক 

(সম্মাৈ) উদিখ ৈা র্াদক িদব অতজথি তডতে ০৪ বছর শময়াতে স্নািক/স্নািক (সম্মাৈ) মদম থ তবভাগীয় প্রধাৈ/পরীক্ষা তৈয়ন্ত্রক/দরতজস্ট্রার কর্তথক প্রেত্ত 

প্রিূয়ৈপদের সিূাতয়ি কতপ আদবেৈপদের সদঙ্গ অবেই জমা তেদি হদব। অন্যর্ায়, অতজথি তডেী ০৩ বছর শময়াতে তহদসদব গণ্য করা হদব; 

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তকৃ জাক্তরকৃত ২৬.০২.২০০২ তাক্তরদের মুুঃক্তবুঃমুঃ/সনে-১/প্র-১/২০০২/০২ নাং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র ইস্যুকৃত ক্তপতা/মাতার মুক্তিদযাদ্ধা সনদের সতুাক্তয়ত কক্তপ;  

অথবা 

মুক্তিযুদ্ধ ক্তবষয়ক মন্ত্রণালদয়র ০১.০২.২০০৯ তাক্তরদের মুক্তবম/সনে-১/প্র-৩/৩১/০২/১৪০ নাং প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ১৯৯৭ থথদক ২০০১ সাল পযনৃ্ত 

তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ প্রক্ততস্বাক্ষক্তরত এবাং মুক্তিদযাদ্ধা সাংসে কর্তকৃ ইস্যুকৃত ক্তপতা/মাতার মুক্তিদযাদ্ধা সনদের সতুাক্তয়ত কক্তপ; 

(চ) প্রতিবন্ধী প্রার্ীদের শক্ষদে সমাজদসবা অতধেিদরর অধীৈ শজলা সমাজদসবা অতফদসর উপপতরচালক/সমমর্ থাো সিন্ন/োতয়ত্বপ্রাি সাংতিষ্ট 

কম থকিথা কর্তথক স্বাক্ষতরি প্রতিবন্ধী সৈদের সিূাতয়ি কতপ; 

(ছ) প্রার্ীদক জািীয় পতরচয় পদের কতপ এবাং শজলার স্থায়ী বাতসন্দার প্রমাি তহদসদব ইউতৈয়ৈ পতরষে/দপৌরসভা/তসটি কদপ থাদরশৈ কর্তথক প্রেত্ত সৈে 

োতখল করদি হদব। প্রার্ী কর্তথক আদবেৈপদে বতি থি স্থায়ী ঠিকাৈা ইি:পূদব থ শকাৈ সাটি থতফদকদট বা অন্যে বতি থি স্থায়ী ঠিকাৈা হদি তভন্নির হদল 

তকাংবা মতহলা প্রার্ীদের শক্ষদে র্তে স্বামীর ঠিকাৈা ব্যবহার করা হয় িদব শস শক্ষদে প্রার্ীদক পতরবতিথি স্থায়ী ঠিকাৈার সপদক্ষ NID বা সাংতিষ্ট 

http://www.beza.gov.bd/
http://beza.teletalk.com.bd/
http://www.beza.gov.bd/


তসটি কদপ থাদরশদৈর শময়র/ওয়াড থ কতমশৈার/দপৌরসভার শময়র/কাউতন্সলর/ইউতৈয়ৈ পতরষে শচয়ারম্যাৈ কর্তথক স্বাক্ষতরি সৈেপদের অনুতলতপ জমা 

তেদি হদব। 

(জ) প্রার্ীর স্বাক্ষরযুক্ত এবাং প্রর্ম শেতির শগদজদটড কম থকিথা কর্তথক ০৩ (তিৈ) কতপ পাসদপাট থ সাইদজর সিূাতয়ি রতঙ্গৈ ছতব জমা তেদি হদব; 

9) আদবেৈপূরি সাংক্রান্ত শিথাবলী: 

পরীক্ষায় অাংশহেহদি ইচ্ছুক প্রার্ীগি কর্তথক http://beza.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট আদবেৈপে পূরি করদি হদব। এছাড়া ফরম পূরি, 

জমাোদৈর তৈদে থশৈাবলী এবাং অন্যান্য প্রদর্াজূ শিথ ও িথ্যাবলীসহ পূি থাঙ্গ তৈদয়াগ তবজ্ঞতি বাাংলাদেশ অর্ থনৈতিক অঞ্চল কর্তথপক্ষ (দবজা)-এর 

ওদয়বসাইদট (www.beza.gov.bd) পাওয়া র্াদব; 
 

10) অৈলাইদৈ আদবেৈপে পূরি সাংক্রান্ত তৈয়মাবলী ও শিথাবলী: 

(ক) পরীক্ষায় অাংশেহদি ইচ্ছুক প্রার্ীগি http://beza.teletalk.com.bd এই ওদয়বসাইদট আদবেৈপে পূরি করদি পারদবৈ। আদবেদৈর সময়সীমা 

তৈনরূপ: 

i)  Online-এ আদবেৈ পূরি ও পরীক্ষার তফ জমাোৈ শুরুর িাতরখ ও সময়: ১৯/০১/২০২৩ তি., সকাল ১০.০০ টা; 

ii) Online-এ আদবেৈপে জমাোদৈর শশষ িাতরখ ও সময়: ১২/০২/২০২৩ তি., তবকাল ৫.০০টা; 

উক্ত সময়সীমার মদে User ID প্রাি প্রার্ীগি Online-এ আদবেৈপে Submit-এর সময় শর্দক পরবিী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মদে এসএমএস 

(SMS) এর মােদম পরীক্ষার তফ জমা তেদি পারদবৈ। তৈধ থাতরি িাতরখ ও সমদয়র পদর এসএমএস (SMS) এর মােদম তফ জমাোৈ এবাং অৈলাইদৈ 

শকাৈ আদবেৈ েহি করা হদব ৈা; 

(খ) Online আদবেৈপদে প্রার্ী িাঁর স্বাক্ষর (নেঘ থূ  ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রতঙ্গৈ ছতব (নেঘ থূ  ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) েূাৈ কদর তৈধ থাতরি স্থাদৈ 

Upload করদবৈ; 

(গ) Online আদবেৈপদে পূরিকৃি িথ্যই শর্দহতু পরবিীদি সকল কার্ থক্রদম ব্যবহৃি হদব, শসদহতু Online-এ আদবেৈপে Submit করার পূদব থই 

পূরিকৃি সকল িদথ্যর সঠিকিা সিদকথ প্রার্ী তৈদজ শিভাগ তৈতিি হদবৈ। তফ জমাোদৈর পূব থ পর্ থন্ত আদবেৈপে সাংদশাধদৈর স্যদর্াগ রদয়দছ। তফ 

জমাোদৈর পর আদবেৈ পদে আর শকাৈ সাংদশাধদৈর স্যদর্াগ র্াকদব ৈা; 

(ঘ) প্রার্ী Online-এ পূরিকৃি আদবেৈপদের একটি রতঙ্গৈ তপ্রন্টকতপ পরীক্ষা সাংক্রান্ত শর্ শকাৈ প্রদয়াজদৈ সহায়ক তহদসদব সাংরক্ষি করদবৈ। 

(ঙ) SMS শপ্ররদির তৈয়মাবলী ও পরীক্ষার তফ প্রোৈ: Online-এ আদবেৈপে (Application Form) র্র্ার্র্ভাদব পূরি কদর তৈদে থশৈা মদি ছতব 

এবাং স্বাক্ষর Upload কদর আদবেৈপে Submit করা সিন্ন হদল কতিউটাদর ছতবসহ Application Preview শেখা র্াদব। তৈভু থলভাদব 

আদবেৈপে Submit করা সিন্ন প্রার্ী একটি User ID, ছতব এবাং স্বাক্ষরযুক্ত Applicant’s Copy পাদবৈ। উক্ত Applicant’s Copy প্রার্ী 

Download পূব থক রতঙ্গৈ তপ্রন্ট কদর সাংরক্ষি করদবৈ। Applicant’s কতপদি একটি User ID ৈম্বর শেয়া র্াকদব এবাং User ID ৈম্বর ব্যবহার 

কদর প্রার্ী তৈদনাক্ত পদ্ধতিদি শর্ শকাৈ Teletalk pre-paid mobile ৈম্বদরর মােদম ০২ (দুই) টি এসএমএস (SMS) কদর পরীক্ষার তফ বাবে 

৬০০/- (ছয়শি) টাকা অৈতধক ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মদে জমা তেদবৈ। এখাদৈ তবদশষভাদব উদিখ্য শর্, “Online-এ আদবেৈপদের সকল অাংশ পূরি 

কদর Submit করা হদলও পরীক্ষার তফ জমা ৈা শেয়া পর্ থন্ত Online আদবেৈপে শকাৈ অবস্থাদিই গৃহীি হদব ৈা”। 

প্রর্ম SMS: BEZA<space>User ID তলদখ Send করদি হদব 16222 ৈম্বদর। 

 Example: BEZA ABCDEF 

Reply: Application’s Name, TK………. Will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To Pay fee 

Type BEZA<space>Yes<space>PIN and Send to 16222. 

তিিীয় SMS: BEZA<space>Yes<space>PIN তলদখ Send করদি হদব 16222 ৈম্বদর। 

 Example: BEZA YES 12345678 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, Payment completed successfully for BEZA Application for Post 

XXXXXXXXXXX User ID is (ABCDEF) and Password (XXXXXXXX). 

(চ) প্রদবশপে প্রাতির তবষয়টি http://beza.teletalk.com.bd ওদয়বসাইদট এবাং প্রার্ীর শমাবাইল শফাদৈ এসএমএস (SMS)-এর মােদম 

(শুধু শর্াগ্য প্রার্ীদেরদক) র্র্াসমদয় জাৈাদৈা হদব। Online আদবেৈপদে প্রার্ীর প্রেত্ত শমাবাইল শফাদৈ পরীক্ষা সাংক্রান্ত র্াবিীয় শর্াগাদর্াগ সিন্ন করা 

হদব তবধায় উক্ত ৈম্বরটি সাব থক্ষতিক সচল রাখা, এসএমএস (SMS) পড়া এবাং প্রাি তৈদে থশৈা িাৎক্ষতিকভাদব অনুসরি করা বাঞ্ছৈীয়; 

(ছ) এসএমএস (SMS)-এ শপ্রতরি User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবিীদি শরাল ৈম্বর, পদের ৈাম, ছতব, পরীক্ষার িাতরখ, সময় ও 

স্থাৈ/দকদের ৈাম ইিূাতে িথ্য সম্বতলি প্রদবশপে প্রার্ী Download পূব থক রতঙ্গৈ Print কদর তৈদবৈ। প্রার্ী প্রদবশপেটি তলতখি পরীক্ষায় অাংশেহদির 

সমদয় এবাং উত্তীি থ হদল শমৌতখক পরীক্ষার সমদয় অবেই প্রেশ থৈ করদবৈ; 

(জ) শুধু শটতলটক তপ্র-শপ্রইড শমাবাইল শফাৈ শর্দক প্রার্ীগি তৈনবতি থি SMS পদ্ধতি অনুসরি কদর তৈজ তৈজ User ID এবাং Password পুৈরুদ্ধার 

করদি পারদবৈ; 

i. User ID জাৈা র্াকদল BEZA<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: BEZA Help User ABCDEF & Sent to 16222. 

ii. PIN Number জাৈা র্াকদল: BEZA<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: BEZA Help PIN 12345678 & Send to 16222. 

১১) অৈলাইদৈ আদবেদৈর শক্ষদে শকাৈ সমস্যার সম্মুখীৈ হদল vas.query@teletalk.com.bd ই-মমইল এ ম াগায াগ করা  াযে।   

১২) শকাৈ িেতবর বা স্যপাতরশ প্রার্ীর অদর্াগ্যিা বদল তবদবতচি হদব। প্রার্ীদক তলতখি/দমৌতখক পরীক্ষায় অাংশেহদির জন্য শকাৈ টিএ/তডএ প্রোৈ করা 

হদব ৈা। 

 

 

 থমাহাম্মে নাজমুল হাসান 

উপসক্তিব 

ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), থবজা 

ও 

সেস্য সক্তিব 

থবজা’র ৫ম-৯ম থেদের ক্তবক্তিন্ন পদে সরাসক্তর ক্তনদয়াদগর স্যপাক্তরশ প্রণয়দনর ক্তনক্তমত্ত বাছাই কক্তমটি 
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