
অন-লাইননর মাধ্যনম আনেদন পূরনের সাধারে নননদ েশােল ীঃ 

1। Application Form পূরে করার সময় প্রার্থীনক Mandatory (লাল তারকা নিনিত *) Field গুনলা অেশ্যই পূরে করনত হনে। 

2। Online Application এর ক্ষেনে প্রর্থনম Name of the Post Applied for (পনদর নাম) োছাই করনত হনে। 

3। Application Form এ আনেদনকার র ছনে, স্বাের, সে েনশষ প্রনয়াজন য় নশোগত ক্ষ াগ্যতার সননদর Scanned কনপ ও প্রন াজয ক্ষেনে 

ে র মুনিন াদ্ধা সননদর Scanned কনপ, অনিজ্ঞতা সননদর Scanned কনপ এেং ‘Microsoft office’ ক্ষকাস ে সননদর 

Scanned কনপ Upload করনত হনে। 

File Name File Size 

Photograph Below 100 Kb 

Signature Below 100 Kb 

Last Required Educational Certificate Below 200 Kb 

Freedom Fighter Certificate Below 200 Kb 

Experience Certificate Below 200 Kb 

`Microsoft Office’ course certificate Below 200 Kb 

 

৪। অন-লাইনন আনেদনপে পূরনের পর প্রদত্ত তথ্য িালিানে  ািাই কনর ননন এেং আনেদনটি Submit করার জন্য Submit োটনন click 

করুন। Submit োটনন click করার পূনে ে প্রদত্ত তথ্যানদ পুনরায়  ািাই কনর ননন। আনেদন একোর Submit করার পর ক্ষকান তথ্যানদ 

সংনশাধন করা  ানে না। 

৫। অন-লাইনন আনেদন Submit করার পনর একটি Application Serial No. পাওয়া  ানে। পরেতীনত আনেদনপে ক্ষদখার জন্য উি 

Application Serial No.  র্থা র্থিানে সংরেে করুন। পরেতীনত আনেদন ফম ে এর োম পানশ ‘View My Application’ এ 

নিক কনর Application Serial No. নলনখ Submit করনল আনেদনপে ক্ষদখা  ানে এেং Payment হনয়নছ নকনা ক্ষসই তথ্য 

 ািাই করা  ানে।  

৬। Address অর্থ োৎ ঠিকানা ক্ষলখার সময় কমা (,) ব্যেহার করুন। Enter ক্ষদওয়ার প্রনয়াজন ক্ষনই। 

৭। অনুগ্রহপূে েক সময় নননয় ধ নর আনেদনটি ইন্টারনননট পূরে করুন। অননক সময় ইন্টারননট স্প নের ধ রগনতর কারনে নেনিন্ন Option আসনত সময় 

লাগনত পানর।  

৮।  নদ Captcha ো Security Code টি ক্ষদখনত ো বুঝনত সমস্যা হয়, Different image এ Click করনলই নতুন Captcha 

ো Security Code আসনে। Security Code টির Capital Letter এেং Small Letter সঠিকিানে Type করুন। 

৯। চূড়ান্তিানে Submit করার পনর Dutch Bangla Bank এর Mobile Banking Account (Rocket) এর মাধ্যনম 

আনেদন নফ পনরনশাধ করনত হনে। আনেদন নফ প্রদান পদ্ধনত ননম্নরুপ: 

Step-1: Go to your Rocket Mobile Menu by dialing *322# 

Step-2: Choose “1” (Bill Pay) 

Step-3: 

Choose 

“1” for Self- Payment from own Rocket Account 

“2” for Other- Payment from other (Agent/Someone else) Rocket Account & 

applicant’s Mobile Number for confirmation SMS 

Step-4: Choose 0. other 

Step-5: Enter Biller ID number 2565 

Step-6: 
Enter Bill Number (14 digit Application Serial Number), [Can be found from 

your Application Form] 

Step-7: Enter Bill Amount Tk 1500 (pay grade 7 & 8) and Tk. 1000 (pay grade 12 &13) 

Step-8: Now enter your 4 digit PIN to confirm 

Step-9: Done! You will receive a confirmation message from 16216 

 

Rocket Mobile Apps এর মাধ্যনম নননম্নাি পদ্ধনতনত নেল ক্ষপনমন্ট করা  ানেীঃ 

Rocket Mobile Apps-> Bill Pay -> Search Biller (নেলার আইনে ২৫৬৫ অর্থো Desco Recruitment)->Bill 

Ref No (14-digit Application Serial Number)-> Amount (1500/1000)-> Submit 

 

1০। পরেতী নননদ েশনা না ক্ষদওয়া প েন্ত আনেদন ো ক্ষকান সনদ ো অন্য ক্ষকান েকুনমন্ট এর Hard Copy ক্ষেসনকা অনফনস পাঠাননার প্রনয়াজন ক্ষনই। 

 

১১। নননয়াগ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য ক্ষেসনকা‘র ওনয়েসাইট ননয়নমত visit করুন। এছাড়া অনফস িলাকাল ন সমনয় ক্ষেসনকা’র প্রধান কা োলয় 

22/নে, কনে ফররুখ সরনে, ননকুঞ্জ-2, নখলনেত, ঢাকা-1229 এর ০২-8900502 নম্বনর ক্ষ াগান াগ কনর নননয়াগ সংক্রান্ত তথ্য জানা  ানে।  

1২। অসতয/অসম্পূে ে/ত্রুটিপূে ে আনেদনপে সরাসনর োনতল েনল গণ্য হনে। 

1৩। আনেদনপে দানখনলর ক্ষশষ নদন 03/04/2023 তানরখ রাত ১১:৪৫ নমননট। 

 


