১। আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তােলী:
ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ইচ্ছুক প্রার্থীগে http://cdb.teletalk.com.bd এই ওণয়বসাইণে আণবদনপত্র পূরে
করণে পারণবন। আণবদণনর সময়সীমা ননম্নরূপ:
i. Online-এ আণবদনপত্র পূরে ও পরীক্ষার নি জমাদান শুরুর োনরখ ও সময় ০৬/১০/২০১৯ সকাল ১০:০০
ঘটিকা।
ii. Online-এ আণবদনপত্র জমাদাণনর শশষ োনরখ ও সময় ০৫/১১/২০১৯ সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকা।
উক্ত সময়সীমার মণযয User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগে Online-এ আণবদনপত্র Submit-এর সময় শর্থণক পরবেী
৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মণযয এসএমএস এ পরীক্ষার নি জমা নদণে পারণবন।
খ. Online আণবদনপণত্র প্রার্থী োর রনিন ছনব (দদঘ্য ৩০০প্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাক্ষর (দদঘ্য ৩০০  প্রস্থ ৮০)
pixel স্ক্যান কণর ননয্ানরে স্থাণন Upload করণবন। ছনবর সাইজ সণব্াচ্চ 100KB ও স্বাক্ষণরর সাইজ সণব্াচ্চ
60KB
গ. Online আণবদনপণত্র পূরেকৃ ে ের্থযই শেণহেু পরবেী সকল কাে্ক্রণম বযবহৃে হণব, শসণহেু Online-এ
আণবদন করার পূণব্ই পূরেকৃ ে সকল েণর্থযর সঠিকো সম্পণক্ প্রার্থী ননণজ শেভাগ নননিে হণবন।
ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরেকৃ ে আণবদনপণত্রর একটি নপ্রণ্ট কনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শে শকান প্রণয়াজণনর সহায়ক
নহণসণব সংরক্ষে করণবন।
ঙ. SMS শপ্ররণের ননয়মাবলী ও পরীক্ষার নি প্রদান: Online-এ আণবদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভাণব
পূরে কণর ননণদ্ শনা মণে ছনব এবং স্বাক্ষর upload কণর আণবদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হণল কনম্পউোণর
ছনবসহ Application Preview শদখা োণব। ননভু্ লভাণব আণবদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্থী একটি User
ID, ছনব এবং স্বাক্ষরেুক্ত একটি Applicant’s copy পাণবন। উক্ত Applicant’s copy প্রার্থী নপ্রণ্ট অর্থবা
download কণর সংরক্ষে করণবন। Applicant’s কনপণে একটি User ID নম্বর শদয়া র্থাকণব এবং User ID
নম্বর বযবহার কণর প্রার্থী ননণম্নাক্ত পদ্ধনেণে শে শকান Teletalk Pre-paid mobile নম্বণরর মাযযণম ০২ (দুই) টি
SMS কণর পরীক্ষার নি বাবদ ০১ শর্থণক ০৯ নম্বর পণদর জনয ১০০/- োকা

এবং ১০ শর্থণক ১১ ক্রনমক

পণদর ৫০/- োকা অননযক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মণযয জমা নদণবন।

উণেখয, “Online-এ আণবদনপণত্রর সকল অংশ পূরে কণর Submit করা হণলও পরীক্ষার নি জমা না শদয়া
পে্ন্ত Online আণবদনপত্র শকান অবস্থাণেই গ্রহে করা হণব না”।
প্রর্থম SMS: CDB<space> User ID নলণখ Send করণে হণব 16222 নম্বণর।
Example: CDB ABCDEF
Reply: Applicant’s Name, TK-100/50 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678.
To pay fee Type CDB<space>YES<space>PIN and send to 16222.
নিেীয় SMS: CDB<space>YES<space>PIN নলণখ Send করণে হণব 16222 নম্বণর।
Example: CDB YES 123456
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for CDB Application
for XXXXXXXXXXXXXX User ID is (ABCDEF) and Password (XXXXXXXX).

চ. প্রণবশপত্র প্রানপ্তর নবষয়টি http://cdb.teletalk.com.bd এর ওণয়বসাইণে এবং প্রার্থীর শমাবাইল শিাণন SMS এর
মাযযণম (শুযু শোগয প্রার্থীণদরণক) ের্থাসমণয় জানাণনা হণব। Online আণবদনপণত্র প্রার্থীর প্রদত্ত শমাবাইল শিাণন
পরীক্ষা সংক্রান্ত োবেীয় শোগাণোগ সম্পন্ন করা হণব নবযায় উক্ত নম্বরটি সাব্ক্ষনেক সচল রাখা, SMS Read
করা এবং প্রাপ্ত ননণদ্ শনা োৎক্ষনেকভাণব অনুসরে করা বাঞ্ছনীয়।
ছ. SMS-এ শপ্রনরে User ID এবং Password বযবহার কণর পরবেীণে শরাল নম্বর, পণদর নাম, ছনব, পরীক্ষার
োনরখ, সময় ও শভনুযর নাম ইেযানদ ের্থয সম্বনলে প্রণবশপত্র প্রার্থী Download পূব্ক Print (সম্ভব হণল
রনিন) কণর ননণবন। প্রার্থী এ প্রণবশপত্রটি নলনখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সমণয় এবং উত্তীে্ হণল শমৌনখক
পরীক্ষা, বযবহানরক (প্রণোজয শক্ষণত্র) পরীক্ষার সমণয় অবশযই প্রদশ্ন করণবন।
জ. শুযু শেনলেক নপ্র-শপইড শমাবাইল শিান শর্থণক প্রার্থীগে ননম্নবনে্ে SMS পদ্ধনে অনুসরে কণর ননজ ননজ
User ID, Serial এবং PIN পুনরুদ্ধার করণে পারণবন।
i. User ID জানা র্থাকণল CDB<space>Help<space>USER<space>USER ID & Send to16222.
Example: CDB HELP USER ABCDEF
ii. PIN Number জানা র্থাকণল: CDB<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.
Example: CDB HELP PIN 12345678

