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অনলাইনন আনেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত ননয়মােলী ও শর্তােলী: 

ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহনণ ইচ্ছুক ব্যনি (http://cpgcbl.teletalk.com.bd) এই ওনয়েসাইনে আনেদনপত্র পূরণ করনর্ পারনেন। আনেদননর সময়সীমা ননম্নরূপ: 
i. Online-এ আনেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার নি জমাদান শুরুর তাসরখ ও িিয়ঃ ৩০/১০/২০২১ সরঃ; ি াল-১০.০০ ো। 

ii. Online-এ আনেদনপত্র জমাদাননর শেষ তাসরখ ও িিয়ঃ ৩০/১১/২০২১ সরঃ; রাত-১১.০০ ো।  
উি সময়সীমার মনে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আনেদনপত্র Submit-এর সময় থর্থনক পরের্ী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মনে এসএমএস এর মােনম পরীক্ষার নি জমা নদনর্ 

পারনেন। 
খ. Online আনেদনপনত্র প্রার্থী র্াঁর স্বাক্ষর (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel) ও রনিন ছনে (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) স্ক্যান কনর ননর্ তানরর্ স্থানন Upload করনেন। 

গ. Online আনেদনপনত্র পূরণকৃর্ র্থ্যই থেনহতু পরের্ী সকল কাে তক্রনম ব্যেহৃর্ হনে, থসনহতু Online-এ আনেদনপত্র Submit করার পূনে তই পূরণকৃর্ সকল র্নথ্যর সঠিকর্া 

সম্পনকত প্রার্থী নননজ শর্ভাগ নননির্ হনেন। 
ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃর্ আনেদনপনত্রর একটি রনিন নপ্রণ্টকনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত থে থকান প্রনয়াজননর সহায়ক নহনসনে সংরক্ষণ করনেন।  
ঙ. SMS থপ্ররনণর ননয়মােলী ও পরীক্ষার নি প্রদান: Online-এ আনেদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভানে পূরণ কনর নননদ তশনা মনর্ ছনে এেং স্বাক্ষর upload কনর 

আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হনল কনম্পউোনর ছনেসহ Application Preview থদখা োনে। ননর্ভ তলভানে আনেদনপত্র Submit করা প্রার্থী একটি User ID, ছনে এেং 

স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s copy পানেন। উি Applicant’s copy প্রার্থী download পূে তক রনিন নপ্রন্ট কনর সংরক্ষণ করনেন। Applicant’s কনপনর্ একটি User 
ID নম্বর থদয়া র্থাকনে এেং User ID নম্বর ব্যেহার কনর প্রার্থী নননম্নাি পদ্ধনর্নর্ থে থকান Teletalk pre-paid mobile নম্বনরর মােনম ০২ (দুই) টি SMS কনর পরীক্ষার 

নি োেদ Teletalk চােেিহ পরীক্ষার স  িািে ১,০০০/- (এ  হাোর) ো া অননর্ক ৭২ (োহাত্তর) ঘণ্টার মনে জমা নদনেন। এখানন নেনশষভানে উনেখ্য থে, ‘‘Online-এ 

আনেদনপনত্রর সকল অংশ পূরণ কনর Submit করা হনলও পরীক্ষার নি জমা না থদয়া পে তন্ত Online আনেদনপত্র থকান অেস্থানর্ই গৃহীর্ হনে না।  

প্রর্থম SMS: CPGCBL<space>User ID নলনখ Send করনর্ হনে ১৬২২২ নম্বনর। 
 Example: CPGCBL ABCDEF 
 

Reply: Applicant’s Name, Tk-1,000 (application fee) will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee Type 
CPGCBL <Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 
 নির্ীয় SMS: CPGCBL <space>Yes<space>PIN নলনখ Send করনর্ হনে ১৬২২২ নম্বনর। 
 Example: CPGCBL YES 12345678 
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for CPGCBL Application for post xxxxxxxxx User ID is 
(ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 
চ. প্রনেশপত্র প্রানপ্তর নেষয়টি (http://cpgcbl.teletalk.com.bd) ওনয়েসাইনে এেং প্রার্থীর থমাোইল থিানন SMS-এর মােনম (শুধুমাত্র থোগ্য প্রার্থীনদরনক) ের্থাসমনয় জানাননা হনে। 

Online আনেদনপনত্র প্রার্থীর প্রদত্ত থমাোইল থিানন পরীক্ষা সংক্রান্ত োের্ীয় থোগানোগ সম্পন্ন করা হনে নের্ায় উি নম্বরটি সাে তক্ষনণক সচল রাখা, SMS পড়া এেং প্রাপ্ত নননদ তশনা 

র্াৎক্ষনণকভানে অনুসরণ করা োঞ্ছনীয়। 
ছ. SMS-এ থপ্রনরর্ User ID এেং Password ব্যেহার কনর পরের্ীনর্ থরাল নম্বর, পনদর নাম, ছনে, পরীক্ষার র্ানরখ, সময় ও স্থাননর/নকনের নাম ইর্যানদ র্থ্য সংেনলর্ 

প্রনেশপত্র প্রার্থী Download পূে তক রনিন Print কনর নননেন। প্রার্থী প্রনেশপত্রটি নলনখর্ পরীক্ষায় অংশগ্রহনণর সমনয় এেং উত্তীণ ত হনল থমৌনখক পরীক্ষার সমনয় অেশ্যই প্রদশ তন করনর্ 

হনে; 
জ. শুধুমাত্র থেনলেক নপ্র-নপইড থমাোইল থিান থর্থনক প্রার্থীগণ ননম্নেনণ তর্ SMS পদ্ধনর্ অনুসরণ কনর ননজ ননজ User ID এেং Password পুনরুদ্ধার করনর্ পারনেন। 
ঝ. i. User ID জানা র্থাকনল CPGCBL <space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 
        Example: CPGCBL Help User ABCDEF & send to 16222 
    ii. PIN Number জানা র্থাকনল: CPGCBL <space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 
         Example: CPGCBL Help PIN 12345678 & send to 16222. 
ঞ. Online-এ আদ্িেন  রদ্ত শ াদ্না িিস্যা হদ্ল শেসলে  নম্বর শেদ্  ১২১ নম্বদ্র অেিা vas.query@teletalk.com.bd ই-দ্িইদ্ল শযাগাদ্যাগ  রা যাদ্ি।  
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