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পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাপ্টে অস্থায়ীভাপ্টব সৃজনকৃে শ্বনম্নশ্বিশ্বখে পদেমূপ্টে েরােশ্বর শ্বনপ্টয়াপ্টের জন্য বাাংিাপ্টদপ্টের প্রকৃে নােশ্বরকপ্টদর শ্বনকট সেপ্টক অনলাইনন (Online-এ
http://ppa.teletalk.com.bd ওনেবসাইনে) ননর্ ধানিত সমনেি মনে আনবদনপত্র আহ্বান কিা যাপ্টে। অনলাইন (Online) ব্যতীত অন্য ককান মােনম কেনিত আনবদন গ্রহণ
কিা হনব না:
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০১

সহকািী েনকৌশলী (নসনিল)
টাাঃ ২২,০০০ - ৫৩,০৬০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

০২

সুপানিননেননিন্ট
(লাইে ও মুনিিং)
টাাঃ ২২,০০০ - ৫৩,০৬০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 35 বৎসি।

০৩

সহকািী পনিচালক (অর্থ ধ)
টাাঃ ২২,০০০ - ৫৩,০৬০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

০৪

সহকািী কেনিিং মাস্টাি
টাাঃ ২২,০০০ - ৫৩,০৬০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 35 বৎসি।

০৫

হাইনোগ্রাফাি (নফল্ড)
টাাঃ ২২,০০০ - ৫৩,০৬০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

০৬

কমনিনকল অনফসাি
টাাঃ ২২,০০০ - ৫৩,০৬০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 35 বৎসি।

০৭

উপ-সহকািী েনকৌশলী (নসনিল)
টাাঃ ১৬,০০০ - ৩৮,৬৪০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

০৮

উপ-সহকািী েনকৌশলী (নবদ্যুৎ)
টাাঃ ১৬,০০০ - ৩৮,৬৪০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

০৯

নসননেি স্টাফ নাস ধ
টাাঃ ১২,৫০০ - ৩০,২৩০ /-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 35 বৎসি।

অনূর্ধ্ধ 35 বৎসি।
১০

শ্বনরাপত্তা পশ্বরদেৃক
টাাঃ ১১,৩০০ - ২৭,৩০০/-

০১
(এক) টি

wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv

ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত পুি েনকৌশনল স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্র। তনব
অনিজ্ঞ োর্থীগনণি কেনত্র বেস নশনর্থলন াগ্য।
ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত(ক) পদার্থ ধ নবদ্যা/ফনলত পদার্থ ধ নবদ্যা/গনণত/ফনলত গনণত এ ১ম কেনণ বা সমমাননি
নসনিনপএসহ স্নাতনকাত্তি বা সমমাননি নিনগ্র; অর্থবা
(খ) ২ে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমাননি নিনগ্র এবিং
২ে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতনকাত্তি বা সমমাননি নিনগ্র ; অর্থবা
(গ) নবদ্যুৎ েনকৌশনল স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্র।
(ক) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত নহসাবনবজ্ঞান/নফন্যান্স/মানকধটিং/ব্যবস্থাপনা/
অর্থ ধনীনতনত(অ) ১ম কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতনকাত্তি বা সমমাননি নিনগ্র; অর্থবা
(আ) ২ে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমাননি নিনগ্র এবিং
অনূুন ২ে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতনকাত্তি বা সমমাননি নিনগ্র; অর্থবা
(খ) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত একাউনন্টিং/নফন্যান্স নবষনে কমিিসহ এমনবএ
(মাস্টাস ধ ইন নবিননস অুািনমনননেশন) নিনগ্র: তনব চাে ধাি একাউননেন্ট (নসএ) বা
ধ
কস্ট্ ম্যাননিম্যান্ট একাউননেন্ট (নসএমএ) সাটনফনকের্ািী
োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি
েদান কিা হইনব।
ধ
(ক) ৩ে কেনণি নিটনপ (নিপাে ধনমন্ট অব ট্রান্সনপাে ধ) সাটনফনকে;
অর্থবা
ধ
(খ) ৩ে কেনণ (নিক) কনিনেনন্স সাটনফনকে;
এবিং
(গ) নবনদশগামী িাহানি কসনকন্ড অনফসাি নহসানব ২ (দ্যই) বৎসনিি বাস্তব অনিজ্ঞতা।
ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত গনণত/ফনলত গনণত/ভূনগাল/পদার্থ ধ নবজ্ঞান/ িসােন/
ফনলত পদার্থ ধ নবজ্ঞাননক) ১ম কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতনকাত্তি বা সমমাননি নিনগ্র; অর্থবা
খ) ২ে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতক (সম্মান) বা সমমাননি নিনগ্র এবিং ২ে
কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ স্নাতনকাত্তি বা সমমাননি নিনগ্র|
(ক) ককান স্বীকৃত কমনিনকল কনলি হইনত এম.নব.নব.এস. নিনগ্র;
(খ) ১ (এক) বৎসনিি ইন-সানিধস েনশেণ; এবিং
(গ) সািধািী/অনর্থ ধানপনিক্স/নমনিনসন/গাইনী/কানি ধওলিী/নপনিনেনট্রক্স/চক্ষু/ই.এন.ট/
কিনিওগ্রাফী ইতুানদি কেনত্র ১ (এক) বৎসনিি অনিজ্ঞ োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান
কিা হইনব।
ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত ২ে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ শ্বিপ্টলামা-ইন-নসনিল
ইনিননোনিিং।
ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত ২ে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ শ্বিপ্টলামা-ইনইনলকনট্রকুাল ইনিননোনিিং। তনব নবিাগীে োর্থীগনণি কেনত্র বেস ও ক াগ্যতা
নশনর্থলন াগ্য।
(ক) ককান স্বীকৃত ইন্সটটউে বা েনতষ্ঠান হইনত শ্বিপ্টলামা-ইন- নানস ধিং; এবিং
(খ) োংশ্বিষ্ট সক্ষপ্টে ৩ (নতন) বৎসনিি বাস্তব অনিজ্ঞতা।
(ক) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্র;
(খ) কর্তধপে কর্তধক ননর্ ধানিত শ্বনম্নবশ্বণ ৃে শািীনিক ক াগ্যতা সিন্ন হইনত হইনবেঃ
 প্রােীপ্টদর জন্যাঃ
১. উচ্চো: কমপপ্টক্ষ ৫ ফুট ৫ ইশ্বি।
২. বুপ্টকর মাপ: স্বাভাশ্ববক কমপপ্টক্ষ ৩০ ইশ্বি, প্রোরণ কমপপ্টক্ষ ৩২ ইশ্বি।
 প্রােীর সক্ষপ্টে অন্যান্য োরীশ্বরক /িাক্তারী সযাগ্যোাঃ
1. দৃশ্বষ্টেশ্বক্ত 6©x6© েপ্টে েপ্টব। বণ ৃাদ্ধ (Colour Blind) েপ্টে পারপ্টব না;
2. রক্তচাপ স্বাভাশ্ববক;
3. দীর্ ৃস্থায়ী অেবা োংক্রামক দূরাপ্টরাগ্য ব্যাশ্বিপ্টে আক্রান্ত েপ্টয় োকপ্টি
অপ্টযাগ্য শ্ববপ্টবশ্বচে েপ্টব। শ্বেপাটাইটিে ‘শ্বব’ শ্বনপ্টেটিভ (HBS Ag
‘Negative’) েপ্টে েপ্টব;

১১

ট্রানফক ইন্সনপক্টি
োেঃ ১১,০০০ - ২৬,৫৯০/-

০২
(দুই) টি

অনূর্ধ্ধ 40 বৎসি।

১২

ব্যনিগত সহকািী
োেঃ ১১,০০০ - ২৬,৫৯০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

১৩

সহকািী ট্রানফক ইন্সনপক্টি
োেঃ ১০,২০০ - ২৪,৬৮০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 35 বৎসি।

১৪

উচ্চ বনহেঃ সহকািী
োেঃ ১০২০০ - ২৪৬৮০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

১৫

অনফস সহকািী কামকনিউোি মুদ্রাক্ষশ্বরক
টাাঃ ৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-

০১
(এক) টি

১৬

ল্যান্ড সানিধোি
টাাঃ ৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

১৭

ননম্নমান বনহেঃ সহকািী
টাাঃ ৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

১৮

জুননেি একাউন্টস্ এনসসট্যান্ট
টাাঃ ৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

১৯

জুননেি অনিে এনসসট্যান্ট
টাাঃ ৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

২০

সহকািী সাব ইন্সনপক্টি
টাাঃ ৯,৩০০ - ২২,৪৯০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

২১

সুকানী
োেঃ ৮,৫০০ - ২০,৫৭০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 35 বৎসি।

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

ওজন: উচ্চো, বয়ে অনুপাপ্টে বাাংিাপ্টদপ্টের জন্য েরকারী োংস্থা/োমশ্বরক/
আিাোমশ্বরক বাশ্বেনীর জন্য প্রপ্টযাজয োশ্বিকা অনুযায়ী অনুস্ত েপ্টব; এবিং
(গ) সিংনিষ্ট কেনত্র ৩ (নতন) বৎসনিি অনিজ্ঞতা র্থানকনত হইনব|
(ক) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্র;
(খ) সিংনিষ্ট কেনত্র ৫ (পাঁচ) বৎসনিি অনিজ্ঞতা; এবিং
(গ) ইিংনিনি ও বািংলা োইনপিং এ অনিজ্ঞ োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব।
ধ
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত নবজ্ঞান নবিানগ উচ্চ মােনমক সাটনফনকে
(এইচএসনস)
বা সমমাননি পরীক্ষায় উত্তীণ ধ;
( (খ) কনিউোি ব্যবহাি োংক্রান্ত ওোি ধ েনসনসিং, িাো এনি ও োইনপিং এি গনত েনত
নমনননে নূুনতম বািংলা ২৫ ও ইিংনিনি ৩০ শব্দ; এবিং
ধ
(গ) কট্রি সাটনফনকে
র্থানকনত হইনব;
(ঘ) তনব নবিাগীে োর্থীগনণি কেনত্র বেস নশনর্থলন াগ্য।
(ক) ককান স্বীকৃত নবশ্বাবদ্যালে হইনত স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্র;
(খ) সিংনিষ্ট কেনত্র ৩ (নতন) বৎসনিি অনিজ্ঞতা র্থানকনত হইনব; এবিং
(গ) ইিংনিনি ও বািংলা োইনপিং এ অনিজ্ঞ োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব।
(ক) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্র; এবিং
(খ) ইিংনিনি ও বািংলা োইনপিং এ অনিজ্ঞ োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব।
ধ
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত উচ্চ মােনমক সাটনফনকে
(এইচএসনস) বা সমমাননি
পরীক্ষায় উত্তীণ ধ; এবাং
(খ) কশ্বিউটার ব্যবোর োংক্রান্ত ওয়াি ৃ প্রপ্টেশ্বোং, িাটা এশ্বি ও টাইশ্বপাং এর েশ্বে প্রশ্বে
শ্বমশ্বনপ্টট অন্যযন বাাংিা ২০ ও ইাংপ্টরজী ২০ েব্দ।
ধ
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত মােনমক স্কুল সাটনফনকে
(এসএসনস) বা সমমাননি
পিীোে উত্তীণ ধ; এবিং
ধ
(খ) ককান স্বীকৃত ইন্সটটউে বা েনতষ্ঠান হইনত সানিধ ফাইনাল সাটনফনকে
অর্থবা
নিনলামা-ইন-সানিধ কেকননালনি নিনগ্র।
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত অন্যযন নিতীে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ উচ্চ
ধ
মােনমক স্কুল সাটনফনকে
(এইচএসনস) বা সমমাননি পরীক্ষায় উত্তীণ ধ; এবিং
(খ) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্রর্ািী এবিং ইিংনিনি ও
বািংলা োইনপিং এ অনিজ্ঞ োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব।
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত বানণিু নবিানগ নিতীে কেনণ বা সমমাননি
ধ
নসনিনপএসহ উচ্চ মােনমক সাটনফনকে
(এইচএসনস) বা সমমাননি পরীক্ষায় উত্তীণ ধ;
(খ) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত বানণনিু স্নাতক বা সমমানন নিনগ্রর্ািী োর্থীগণ
অগ্রানর্কাি পাইনবন; এবিং
(গ) ইিংনিনি ও বািংলা োইনপিং এ অনিজ্ঞ োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব।
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত বানণিু নবিানগ নিতীে কেনণ বা সমমাননি
ধ
নসনিনপএসহ উচ্চ মােনমক সাটনফনকে
(এইচএসনস) বা সমমাননি পরীক্ষায়
উত্তীণ ধ;
(খ) ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে হইনত বানণনিু স্নাতক বা সমমাননি নিনগ্রর্ািী
োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব; এবিং
(গ) ইিংনিনি ও বািংলা োইনপিং এ অনিজ্ঞ োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব।
ধ
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত উচ্চ মােনমক সাটনফনকে
(এইচএসনস) বা সমমাননি
পরীক্ষায় উত্তীণ ধ: তনব ককান স্বীকৃত নবশ্বনবদ্যালে বা েনতষ্ঠান হইনত স্নাতক বা
সমমাননি নিনগ্রর্ািী োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা; এবিং
(খ) কর্তধপে কর্তধক ননর্ ধানিত শ্বনম্নবশ্বণ ৃে শািীনিক ক াগ্যতা সিন্ন হইনত হইনবেঃ
 প্রােীপ্টদর জন্যাঃ
১. উচ্চো: কমপপ্টক্ষ ৫ ফুট ৫ ইশ্বি।
২. বুপ্টকর মাপ: স্বাভাশ্ববক কমপপ্টক্ষ ৩০ ইশ্বি, প্রোরণ কমপপ্টক্ষ ৩২ ইশ্বি।
 প্রােীর সক্ষপ্টে অন্যান্য োরীশ্বরক /িাক্তারী সযাগ্যোাঃ
4. দৃশ্বষ্টেশ্বক্ত 6©x6© েপ্টে েপ্টব। বণ ৃাদ্ধ (Colour Blind) েপ্টে পারপ্টব না;
5. রক্তচাপ স্বাভাশ্ববক;
6. দীর্ ৃস্থায়ী অেবা োংক্রামক দূরাপ্টরাগ্য ব্যাশ্বিপ্টে আক্রান্ত েপ্টয় োকপ্টি
অপ্টযাগ্য শ্ববপ্টবশ্বচে েপ্টব। শ্বেপাটাইটিে ‘শ্বব’ শ্বনপ্টেটিভ (HBS Ag
‘Negative’) েপ্টে েপ্টব;
ওজন: উচ্চো, বয়ে অনুপাপ্টে বাাংিাপ্টদপ্টের জন্য েরকারী োংস্থা/োমশ্বরক/আিা
োমশ্বরক বাশ্বেনীর জন্য প্রপ্টযাজয োশ্বিকা অনুযায়ী অনুস্ত েপ্টব।
(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত নিতীে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ মােনমক স্কুল
ধ
সাটনফনকে
(এসএসনস) বা সমমাননি পরীক্ষায় উত্তীণ ধ; এবিং
(খ) সুকানী নহসানব অনিজ্ঞতাসিন্ন োর্থীগণনক অগ্রানর্কাি েদান কিা হইনব।

২২

ননিাপত্তা িেী
োেঃ ৮,২৫০ - ২০,০১০/-

০১
(এক) টি

অনূর্ধ্ধ 30 বৎসি।

(ক) ককান স্বীকৃত কবাি ধ হইনত নিতীে কেনণ বা সমমাননি নসনিনপএসহ মােনমক স্কুল
ধ
সাটনফনকে
(এসএসনস) বা সমমাননি পরীক্ষায় উত্তীণ ধ; এবিং
(খ) প্রােীপ্টদর অবশ্যই কর্তধপে কর্তধক ননর্ ধানিত শ্বনম্নবশ্বণ ৃে শািীনিক ক াগ্যতা সিন্ন হইনত
হইনব t
 প্রােীপ্টদর জন্যাঃ
1. উচ্চো: কমপপ্টক্ষ ৫ ফুট ৫ ইশ্বি।
2. বুপ্টকর মাপ: স্বাভাশ্ববক কমপপ্টক্ষ ৩০ ইশ্বি, প্রোরণ কমপপ্টক্ষ ৩২ ইশ্বি।
3. ৪০০ শ্বমটার সদৌড়: ৮০ সেপ্টকন্ড।
 প্রােীর সক্ষপ্টে অন্যান্য োরীশ্বরক /িাক্তারী সযাগ্যোাঃ
7. আপ্টবদনকারীপ্টক অবশ্যই োঁোর জানপ্টে েপ্টব এবাং োেেী ও সুস্বাপ্টস্থযর
অশ্বিকারী েপ্টে েপ্টব।
8. দৃশ্বষ্টেশ্বক্ত 6©x6© েপ্টে েপ্টব। বণ ৃাদ্ধ (Colour Blind) েপ্টে পারপ্টব না;
9. রক্তচাপ স্বাভাশ্ববক;
10. দীর্ ৃস্থায়ী অেবা োংক্রামক দূরাপ্টরাগ্য ব্যাশ্বিপ্টে আক্রান্ত েপ্টয় োকপ্টি অপ্টযাগ্য
শ্ববপ্টবশ্বচে েপ্টব। শ্বেপাটাইটিে ‘শ্বব’ শ্বনপ্টেটিভ (HBS Ag ‘Negative’) েপ্টে
েপ্টব;
11. নক্ শ্বন (Knock Knee) এবাং ফ্ল্যাট ফুট (Flat Foot) োকপ্টি অপ্টযাগ্য
বপ্টি শ্ববপ্টবশ্বচে েপ্টব;
ওজন: উচ্চো, বয়ে অনুপাপ্টে বাাংিাপ্টদপ্টের জন্য েরকারী োংস্থা/োমশ্বরক/আিা োমশ্বরক
বাশ্বেনীর জন্য প্রপ্টযাজয োশ্বিকা অনুযায়ী অনুস্ত েপ্টব।

শ্বনপ্টয়াপ্টের েেৃাবশ্বি:১। প্রােী সয পরীক্ষায় উত্তীণ ৃ েপ্টি আপ্টবদপ্টনর সযাগ্য েপ্টবন, সে পরীক্ষার ফিাফি অবশ্যই আপ্টবদন গ্রেপ্টণর সেষ োশ্বরপ্টখর পূপ্টব ৃ প্রকাশ্বেে েপ্টে েপ্টব।
২। মুশ্বক্তপ্টযাদ্ধা/েেীদ মুশ্বক্তপ্টযাদ্ধার েন্তান ও প্রশ্বেবন্ধীপ্টদর সক্ষপ্টে বয়ে ৩২ (বশ্বেে) বৎের।
৩। শ্বনপ্টয়াপ্টের সক্ষপ্টে েরকারী শ্ববশ্বি অনুযায়ী োংশ্বিষ্ট সক্ষপ্টে েকি প্রকার সকাটা অনুেরণ করা েপ্টব।
ৃ সক্ষপ্টে প্রপ্টযাজয শ্ববশ্বি-শ্ববিান অনুেরণ করা েপ্টব।
৪। শ্বনপ্টয়াপ্টের সক্ষপ্টে “পায়রা বন্দর কর্তৃপপ্টক্ষর কমৃচারী চাকশ্বর প্রশ্ববিানমািা, ২০১৭” এবাং েরকাপ্টরর শ্ববদ্যমান ও পশ্বরবশ্বেে
৫। বয়ে প্রমাপ্টণর জন্য শ্বেক্ষা সবাি ৃ কর্তৃক প্রদত্ত এেএেশ্বে/েমমাপ্টনর স্কুি/োমশ্বয়ক েনপ্টদর েেযাশ্বয়ে কশ্বপ; বয়ে প্রমাপ্টণর জন্য এশ্বফপ্টিশ্বভট গ্রেণপ্টযাগ্য েপ্টব না।
৬। সমৌশ্বখক পরীক্ষার েময় েকি েনদপপ্টের মূি কশ্বপ প্রদেৃন করপ্টে েপ্টব এবাং পূরণকৃে আপ্টবদপ্টনর শ্বপ্রন্ট কশ্বপেে েেযাশ্বয়ে একপ্টেট েনদপোশ্বদ দাশ্বখি করপ্টে েপ্টব।
৭। শ্বিশ্বখে ও সমৌশ্বখক পরীক্ষায় অাংেগ্রেপ্টণর জন্য সকান টিএ/শ্বিএ প্রদান করা েপ্টব না।
৮। ক্রশ্বমক ১ এ বশ্বণ ৃে পপ্টদর জন্য অশ্বভজ্ঞ প্রােীেপ্টণর এবাং ক্রশ্বমক ৮ ও ১২ সে বশ্বণ ৃে পপ্টদর জন্য শ্ববভােীয় প্রােীেপ্টণর (পায়রা বন্দর কর্তৃপপ্টক্ষ কমৃরে) সক্ষপ্টে বয়ে ৩২ বৎের পয ৃন্ত
শ্বেশ্বেিপ্টযাগ্য।
৯। প্রােী প্রদত্ত েথ্য বা োর অাংেশ্ববপ্টেষ অেেয বা শ্বমথ্যা প্রমাশ্বণে েপ্টি অেবা সকান অপ্টযাগ্যো িরা পড়প্টি বা সকান দুনীশ্বের আশ্রয় গ্রেণ করপ্টি পরীক্ষার পূপ্টব ৃ বা পপ্টর সয সকান
পয ৃাপ্টয় প্রােীো বাশ্বেি েপ্টব এবাং োর শ্ববরুপ্টদ্ধ যোযে আইনানুে ব্যবস্থা গ্রেণ করা েপ্টব।
১০। েরকাশ্বর, আিা েরকাশ্বর ও স্বায়ত্তোশ্বেে প্রশ্বেষ্ঠাপ্টন কমৃরে প্রােীপ্টক অবশ্যই যোযে কর্তৃপপ্টক্ষর মাধ্যপ্টম অনুমশ্বেক্রপ্টম আপ্টবদন করপ্টে েপ্টব এবাং সমৌশ্বখক পরীক্ষার েময় উক্ত
অনুমশ্বেপে দাশ্বখি করপ্টে েপ্টব।
১১। কর্তৃপক্ষ শ্ববজ্ঞশ্বিপ্টে উশ্বিশ্বখে পপ্টদর োংখ্যা হ্রাে/বৃশ্বদ্ধ ও শ্ববজ্ঞশ্বি বাশ্বেি/োংপ্টোিন করার অশ্বিকার োংরক্ষণ কপ্টর। শ্বনপ্টয়াে োংক্রান্ত শ্ববষপ্টয় শ্বনপ্টয়ােকারী কর্তৃপপ্টক্ষর শ্বেদ্ধান্তই চূড়ান্ত
বপ্টি েণ্য েপ্টব।
১২। অনিাইপ্টন আপ্টবদনপে পূরণ োংক্রান্ত শ্বনয়মাবশ্বি/েেৃাবশ্বি:K.

L.
M.
N.
O.

পিীোে অিংশগ্রহনণি ইচ্ছুক োর্থী http://ppa.teletalk.com.bd এই ওনেবসাইনে আনবদনপত্র পূিণ কিনত পািনবন। আনবদননি সমেসীমা ননম্নরূপ:
i. Online-এ আনবদনপত্র পূিণ ও পিীোি নফ িমাদান শুরুি তানিখ ও সমে: ১০-১০-২০২২ তানিখ সকাল ১০.০০ কর্থনক।
ii. Online-এ আনবদনপত্র িমাদাননি কশষ তানিখ ও সমে: ০৯-১১-২০২২ তানিখ নবকাল ৫.০০ ch©šÍ।
উি সমেসীমাি মনে User ID োপ্ত োর্থীগণ Online-এ আনবদনপত্র Submit-এি সমে কর্থনক পিবতী ৭২ (বাহাত্তি) ঘন্টাি
(অর্থ ধাৎ ১২-১১-20২২ তানিখ নবকাল ৫.০০ ো প ধন্ত) মনে এসএমএস এ পিীোি নফ িমা নদনত পািনবন।
Online আনবদনপনত্র োর্থী তাঁি িনিন ছনব (দদঘ ধু ৩০০×েস্থ ৩০০) pixel ও স্বােি (দদঘ ধু ৩০০×েস্থ ৮০) pixel স্ক্ুান কনি ননর্ ধানিত স্থানন
Upload কিনবন। ছনবি সাইি সনব ধাচ্চ 100KB ও স্বােনিি সাইি সনব ধাচ্চ 60KB হনত হনব।
Online আনবদনপনত্র পূিণকৃত তথ্যই ক নহতু পিবতী সকল কা ধক্রনম ব্যবহৃত হনব, কসনহতু Online-এ আনবদনপত্র Submit কিাি পূনব ধই পূিণকৃত
সকল তনথ্যি সঠিকতা সিনকধ োর্থী নননি শতিাগ নননিত হনবন। পুনেঃপূিণকৃত সকল তনথ্যি সঠিকতা সিনকধ োর্থী নননি শতিাগ নননিত হনবন।
োর্থী Online-এ পূিণকৃত আনবদনপনত্রি একট নেন্টকনপ পিীো সিংক্রান্ত ক ককান েনোিননি সহােক নহনসনব সিংিেণ কিনবন।
SMS কেিনণি ননেমাবলী ও পিীোি নফ েদান: Online-এ আনবদনপত্র (Application Form) র্থা র্থিানব পূিণ কনি নননদ ধশনা মনত ছনব

(Picture) এবিং স্বােি (Signature) upload কনি আনবদনপত্র Submit কিা সিন্ন হনল কনিউোনি ছনবসহ Application Preview
কদখা ানব। ছনবি সাইি সনব ধাচ্চ 100KB ও স্বােনিি সাইি সনব ধাচ্চ 60KB হনত হনব। আনবদনপত্র Submit কিা সিন্ন োর্থী একট
User ID, ছনব এবিং স্বােিযুি একট Applicant's copy পানবন। নদ Applicant’s copy কত ককান তথ্য ভুল র্থানক বা অস্পষ্ট ছনব
(সম্পূণ ধ কানলা/সম্পূণ ধ সাদা/কঘালা) বা ছনব/স্বােি সঠিক না র্থানক তাহনল পুনিাে আনবদন কিনত পািনবন। তনব আনবদন নফ িমাদাননি পনি
আি ককান পনিবতধন/পনিমািধন/পনিবর্ ধন গ্রহণন াগ্য নে নবর্াে আনবদন নফ িমাদাননি পূনব ধ োর্থী অবশ্যই উি Applicant’s copy কত তাি
সাম্প্রনতক কতালা িনিনছনব, ননর্ভৃলতথ্য ও স্বােি সিংযুি র্থাকা ও এি সঠিকতাি নবষেট PDF copy িাউননলাি পূব ধক নননিত কনি িনিন নেন্ট
কনি সিংিেণ কিনবন। প্রােীর প্রপ্টবেপেটি েকি পরীক্ষায় (নলনখত/ব্যবোশ্বরক/প্টমৌশ্বখক) অাংেগ্রেপ্টণর েমপ্টয় প্রদেৃন করপ্টবন।
Applicant’s কনপনত একট User ID নম্বি কদো র্থাকনব এবিং User ID নম্বি ব্যবহাি কনি োর্থী নননম্নাি পদ্ধনতনত ক ককান Teletalk prepaid mobile নম্বনিি মােনম ০২ (দ্যই) ট SMS কনি পিীোি নফ বাবদ ১-৬ ক্রনমনকি পনদি িন্য ৬০০/- োকা, ৭-৮ ক্রনমনকি পনদি িন্য ৫০০/োকা, ০৯-১0 ক্রনমনকি পনদি িন্য ৩০০/- োকা, ১১-20 ক্রনমনকি পনদি িন্য ২০০/- োকা এবিং ২১-২২ ক্রনমনকি পনদি িন্য ১০০/- োকা অননর্ক ৭২
(বাহাত্তি) ঘণ্টাি মনে িমা নদনবন। নবনশষিানব উনেখ্য, “Online-এ আনবদনপনত্রি সকল অিংশ পূিণ কনি Submit কিা হনলও পিীোি নফ িমা না
কদো প ধন্ত Online আনবদনপত্র ককান অবস্থানতই গৃহীত হনব না’’।

ের্থম SMS: PPA<space>User ID নলনখ Send কিনত হনব 16222 নম্বনি।
Example: PPA ABCDEF
Reply: Applicant’s Name, Tk- 600/500/300/200/100 will be charged as application fee. Your PIN is
xxxxxxxxx. To pay fee Type PPA<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222.
নিতীে SMS: PPA<space>YES<space>PIN নলনখ Send কিনত হনব 16222 নম্বনি।
Example: PPA YES xxxxxxxxx.
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for PPA
Application for xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx).
P.

Q.

জ.

ঝ.

েনবশপত্র োনপ্তি নবষেট http://ppa.teletalk.com.bd অেবা, www.ppa.gov.bd এর ওনেবসাইনে এবিং োর্থীি কমাবাইল কফানন SMS-এি
মােম (শুধু ক াগ্য োর্থীনদিনক) র্থাসমনে িানাননা হনব। Online আনবদনপনত্র োর্থীি েদত্ত কমাবাইল কফানন পিীো সিংক্রান্ত াবতীে ক াগান াগ
সিন্ন কিা হনব নবর্াে উি নম্বিট সাব ধেনণক সচল িাখা, SMS Read কিা এবিং োপ্ত নননদ ধশনা তাৎেনণকিানব অনুসিণ কিা বাঞ্ছনীে।
SMS-এ কেনিত User ID এবিং Password ব্যবহাি কনি পিবতীনত কিাল নম্বি, পনদি নাম, ছনব, পিীোি তানিখ, সমে ও ককনেি নাম ইতুানদ
তথ্য সম্বনলত েনবশপত্র োর্থী Download পূব ধক Print (সম্ভব হনল িনিন) কনি নননবন। োর্থী এই েনবশপত্রট নলনখত পিীোে অিংশগ্রহনণি সমনে
এবিং উত্তীণ ধ হনল কমৌনখক পিীোি সমনে অবশ্যই েদশধন কিনবন।
শুধু কেনলেক নে-কপইি কমাবাইল কফান কর্থনক োর্থীগণ ননম্নবনণ ধত SMS পদ্ধনত অনুসিণ কনি ননি ননি User ID এবিং PIN পুনরুদ্ধাি কিনত
পািনবন।
i. User ID িানা র্থাকনল PPA<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.
Example: PPA HELP USER ABCDEF
ii. PIN Number িানা র্থাকনল: PPA<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.
Example: PPA HELP PIN 12345678.
অনিাইপ্টন আপ্টবদন করপ্টে সকাপ্টনা েমস্যা েপ্টি vas.query@teletalk.com.bd এবাং recruitment.ppa17@gmail.com ই-সমইপ্টি
সযাোপ্টযাে করা যাপ্টব।

১৩। শ্ববজ্ঞশ্বিটি পশ্বেকা ছাড়াও পায়রা বন্দর কর্তৃপপ্টক্ষর শ্বনজস্ব ওপ্টয়ব োইট ( www.ppa.gov.bd ) এ পাওয়া যাপ্টব। অেবা QR Code স্ক্যান এর মাধ্যপ্টম বাাংিাপ্টদপ্টের একমাে
রাষ্ট্রীয় সমাবাইি অপাপ্টরটর সটশ্বিটপ্টকর জবপ্টপাট ৃাি https://alljobs.teletalk.com.bd ওপ্টয়বোইপ্টট েরােশ্বর প্রপ্টবে কপ্টরও শ্ববজ্ঞশ্বিটি পাওয়া যাপ্টব।

* শ্বিক্লাপ্টরেনাঃ
প্রােীপ্টক অনিাইন আপ্টবদনপপ্টের শ্বিক্লাপ্টরেন অাংপ্টে এই মপ্টম ৃ সর্াষণা শ্বদপ্টে েপ্টব সয, প্রােী কর্তৃক আপ্টবদনপপ্টে প্রদত্ত েকি েথ্য েঠিক এবাং েেয। প্রদত্ত েথ্য অেেয বা শ্বমথ্যা
প্রমাশ্বণে েপ্টি অেবা সকাপ্টনা অপ্টযাগ্যো িরা পরপ্টি বা সকাপ্টনা প্রোরণা বা দুনীশ্বের আশ্রয় গ্রেণ করপ্টি শ্বকাংবা পরীক্ষায় নকি বা অেদুপায় অবিম্বন করপ্টি, পরীক্ষার পূপ্টব ৃ বা পপ্টর
এমনশ্বক শ্বনপ্টয়াপ্টের পপ্টর সয সকাপ্টনা পয ৃাপ্টয় প্রােীো বাশ্বেি করা েপ্টব এবাং োংশ্বিষ্ট প্রােীর শ্ববরুপ্টদ্ধ আইনেে ব্যবস্থা গ্রেণ করা যাপ্টব।
*** কশষ তানিখ ও সমনেি িন্য অনপো না কনি হানত নর্থষ্ট সমে নননে Online G Av‡e`bcÎ c~iY I Av‡e`b wd Rgv`vb কিনত পিামশধ কদো ানে।

োপ্টয়বুর রেমান
উপপশ্বরচািক (োংস্থাপন ও শ্বনপ্টয়াে)
পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

