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স্মারক নং- ২৫.৪৭.২২০০.০০০.১১.০০৫.১৯/২৮০ তার্রখ : 
১০ আগস্ট ২০২২ 

২৬ শ্রাবণ ১৪২৯ 

র্নয়য়াগ র্বজ্ঞর্ি 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃয়ক্ষর ৬৮টি শূণ্য পয়ে অস্থায়ী র্ভর্িয়ত র্বর্ি র াতায়বক জনবল র্নয়য়ায়গর জন্য র্নম্নবর্ণতৃ পেসমূয়হ শতসৃায়পয়ক্ষ বাংলায়েয়শর প্রকৃত 

নাগর্রকয়ের র্নকট হয়ত েরখাস্ত আহ্বান করা যায়ে। 
 

ক্রর্ ক পয়ের না  
পয়ের 

সংখ্যা 

সয়বাৃচ্চ বয়স 

সী া (বছর) 

(জাতীয় রবতন 

রেল/২০১৫) 
র্নয়য়াগ রযাগ্যতা ও অর্ভজ্ঞতা 

০১ উপপরিচালক 

(এস্টেট ও ভূরি) 

০১ ৩৫ বেতন বেল: 

৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

রেড: ০৬ 

(ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি 

রসরিরপএ- বত স্নাতক (সম্মান) সহ অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ- 

বত স্নাতস্টকাত্তি ো সিিাস্টনি রিরি; এেং 

 (খ) সিকািী ো আধা- সিকািী ো স্বায়ত্বশারসত সংস্থায় প্রথি বেণীি এস্টেট ো 

ভূরি ো প্রশাসরনক সংরিে কাস্টি অন্যূন ০৭ (সাত) েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

০২ উপপরিচালক 

(প্রশাসন) 

০১ ৩৫ বেতন বেল: 

৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

রেড: ০৬ 

(ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি 

রসরিরপএ- বত স্নাতক (সম্মান) সহ অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ- 

বত স্নাতস্টকাত্তি ো সিিাস্টনি রিরি; এেং 

 (খ) সিকািী ো আধা- সিকািী ো স্বায়ত্বশারসত সংস্থায় প্রথি বেণীি এয়স্টট ো 

ভূরি ো প্রশাসরনক সংরিে কাস্টি অন্যূন ০৭ (সাত) েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

০৩ উপপরিচালক 

(অথ থ ও রহসাে) 

০১ ৩৫ বেতন বেল: 

৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

রেড: ০৬ 

(ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি 

রসরিরপএ- বত স্নাতক (সম্মান) সহ অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ- 

বত স্নাতস্টকাত্তি রিরি; এেং 

 (খ) সিকািী ো আধা- সিকািী ো স্বায়ত্বশারসত সংস্থায় প্রথি বেণীি অথ থ ও 

রহসাে সংরিে কাস্টি অন্যূন ০৭ (সাত) েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

০৪ রনে থাহী 

প্রস্টকৌশলী 

০২ ৩৫ বেতন বেল: 

৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

রেড: ০৬ 

 (ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত রসরিল প্রস্টকৌশল রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় 

বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ- বত স্নাতক রিরি; এেং (খ) সিকািী ো আধা- 

সিকািী ো স্বায়ত্বশারসত সংস্থায় প্রথি বেণীি প্রস্টকৌশলী পস্টে অন্যূন ০৭ (সাত) 

েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

০৫ অথিাইিি 

অরিসাি 

০১ ৩৫ বেতন বেল: 

৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

রেড: ০৬ 

 (ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত রসরিল প্রস্টকৌশল ো স্থাপতূ ো নগি ও 

অঞ্চল পরিকল্পনা রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ- বত স্নাতক 

রিরি; এেং  

(খ) সিকািী ো আধা- সিকািী ো স্বায়ত্বশারসত সংস্থায় প্রথি বেণীি প্রস্টকৌশলী 

ো স্থপরত ো পরিকল্পনারেে পস্টে অন্যূন ০৭ (সাত) েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

০৬ উপ নগি 

পরিকল্পনারেে 

০১ ৩৫ বেতন বেল: 

৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

রেড: ০৬ 

 (ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত নগি ও অঞ্চল পরিকল্পনা রেষস্টয় অন্যূন 

রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ- বত স্নাতক রিরি; এেং  

(খ) সিকািী ো আধা- সিকািী ো স্বায়ত্বশারসত সংস্থায় সহকািী নগি 

পরিকল্পনারেে পস্টে অন্যূন ০৭ (সাত) েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

০৭ উপ নগি স্থপরত 

 

০১ ৩৫ বেতন বেল: 

৩৫৫০০-৬৭০১০/- 

রেড: ০৬ 

(ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত স্থাপতূ রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় বেণী ো 

সিিাস্টনি রসরিরপএ- বত স্নাতক রিরি; এেং  

(খ) সিকািী ো আধা- সিকািী ো স্বায়ত্বশারসত সংস্থায় সহকািী নগি স্থপরত 

পস্টে অন্যূন ০৭ (সাত) েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

০৮ সহকািী 

পরিচালক (ভূরি) 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

২২০০০-৫৩০৬০/- 

রেড-০৯ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ-বত 

স্নাতক (সম্মান)সহ অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ-বত স্নাতস্টকাত্তি 

ো সিিাস্টনি রিরি। 

০৯ সহকািী 

অথিাইিি 

অরিসাি 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

২২০০০-৫৩০৬০/- 

রেড-০৯ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হস্টত রসরিল প্রস্টকৌশল ো স্থাপতূ ো নগি ও অঞ্চল 

পরিকল্পনা রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ-বত স্নাতক রিরি। 

১০ সহকািী 

বপ্রািািাি 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

২২০০০-৫৩০৬০/- 

রেড-০৯ 

সরকার্র প্রর্তষ্ঠায়নর কর্িউটার পায়সাৃয়নল র্নয়য়াগ র্বর্ি ালা, ২০১৯ অনুযায়ী; 

রকান স্বীকৃত র্বশ্বর্বদ্যালয় হয়ত কর্িউটার সায়য়ন্স/কর্িউটার সায়য়ন্স এন্ড 

ইর্ির্নয়ার্রং/ইয়লকর্িকযাল এন্ড ইয়লকয়িার্নক্স ইর্ির্নয়ার্রং/ইনফরয় শন এন্ড 

কর্ উর্নয়কশন রটকয়নালর্জ সংর্িষ্ট র্বষয়য় অন্যযন র্িতীয় রশ্রর্ণ বা স  ায়নর 

র্সর্জর্পএ সহ স্নাতক (সম্মান) বা স  ায়নর র্ডর্ে; 

(খ)কর্ শন কর্তকৃ র্নিাৃর্রত র্নয়য়াগ পদ্ধর্ত অনুসরণপূবকৃ গৃহীত পরীক্ষায় উিীণ।ৃ 

 



১১ সহকািী নগি 

পরিকল্পনারেে 

০৩ ৩০ বেতন বেল: 

২২০০০-৫৩০৬০/- 

রেড-০৯ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হস্টত নগি ও অঞ্চল পরিকল্পনা রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় 

বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ-বত স্নাতক রিরি। 

 

১২ সহকািী নগি 

স্থপরত 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

২২০০০-৫৩০৬০/- 

রেড-০৯ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত স্থাপতূ রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় বেণী ো 

সিিাস্টনি রসরিরপএ-বত স্নাতক রিরি। 

১৩ প্রশাসরনক 

কি থকতথা 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

রেড: ১০ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি রসরিরপএ-বত 

স্নাতস্টকাত্তি ো সিিাস্টনি রিরিসহ করিউটাি চালনায় েক্ষতা। 

১৪ উপসহকািী 

প্রস্টকৌশলী 

০৬ ৩০ বেতন বেল: 

১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

রেড: ১০ 

বকান স্বীকৃত ইনরেটিউট হইস্টত রসরিল ো বিকারনকূাল ো ইস্টলকরিকূাল এন্ড 

ইস্টলকিরনক্স প্রস্টকৌশল রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় রেিাগ সিিাস্টনি রসরিরপএ- বত 

রিস্টলািা। 

১৫ সহকািী 

গস্টেষণারেে 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

রেড: ১০ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত পরিসংখ্যান ো আর্ন্থিারতক গস্টেষণা ো ভূস্টগাল 

ো পরিস্টেশ ও েন ো অথ থনীরত রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি 

রসরিরপএ- বত স্নাতস্টকাত্তি ো সিিাস্টনি রিরি। 

১৬ প্রাক্করলক ০২ ৩০ বেতন বেল: 

১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

রেড: ১০ 

বকান স্বীকৃত ইনরেটিউট হইস্টত রসরিল ো বিকারনকূাল ো ইস্টলকরিকূাল এন্ড 

ইস্টলকিরনক্স প্রস্টকৌশল রেষস্টয় অন্যূন রিতীয় রেিাগ সিিাস্টনি রসরিরপএ- বত ০৪ 

(চাি) েৎসি বিয়ােী রিস্টলািা । 

১৭ ইিািত 

পরিেশ থক 

০৩ ৩০ বেতন বেল: 

১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

রেড: ১০ 

বকান স্বীকৃত ইনরেটিউট হইস্টত স্থাপতূ ো রসরিল প্রস্টকৌশল রেষস্টয় অন্যূন 

রিতীয় রেিাগ ো সিিাস্টনি রসরিরপএ- বত ০৪ (চাি) েৎসি বিয়ােী রিস্টলািা।  

১৮ উপসহকািী 

স্থপরত 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

১৬০০০-৩৮৬৪০/- 

রেড: ১০ 

বকান স্বীকৃত ইনরেটিউট হইস্টত স্থাপতূ রেষস্টয় ০৪ (চাি) েৎসি বিয়ােী 

রিস্টলািা। 

১৯ রিআইএস  

অপাস্টিটি 

০২ ৩০ বেতন বেল: 

১২৫০০-৩০২৩০/- 

রেড: ১১ 

(ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত ভূস্টগাল ো পরিস্টেশ ও েন ো নগি 

পরিকল্পনা রেষস্টয় স্নাতক ো সিিাস্টনি রিরি; অথো 

(খ) বকান স্বীকৃত ইনরেটিউট হইস্টত  করিউটাি প্রস্টকৌশল ো করিউটাি 

সাস্টয়ন্স ো স্থাপতূ রেষস্টয় রিস্টলািাসহ আকথ- রিআইএস ো আকথ-রিউ 

সিটওয়ূাস্টিি কাস্টি োস্তে অরিজ্ঞতা। 

২০ রহসােিক্ষক ০১ ৩০ বেতন বেল: 

১২৫০০-৩০২৩০/- 

রেড: ১১ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত  োরনিূ রেষস্টয় স্নাতস্টকাত্তি ো সিিাস্টনি 

রিরি। 

২১ ক্রয় অরিসাি ০১ ৩০ রবতন বেল: 

১১৩০০-২৭৩০০/- 

রেড: ১২ 

 (ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি 

রসরিরপএ- বত স্নাতক ো সিিাস্টনি রিরি; এেং (খ) করিউটাি চালনায় 

েক্ষতা। 

২২ িাস্টকথট সুপাি ০১ ৩০ বেতন বেল: 

১১৩০০-২৭৩০০/- 

রেড: ১২ 

 (ক) বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত অন্যূন রিতীয় বেণী ো সিিাস্টনি 

রসরিরপএ- বত স্নাতক ো সিিাস্টনি রিরি; এেং 

(খ) করিউটাি চালনায় েক্ষতা। 

২৩ নকশাকাি ০৪ ৩০ বেতন বেল: 

১১৩০০-২৭৩০০/- 

রেড: ১২ 

 (ক) বকান স্বীকৃত ইনরেটিউট হইস্টত স্থাপতূ ো রসরিল প্রস্টকৌশল রেষস্টয় ০৪ 

(চাি) েৎসি বিয়ােী রিস্টলািা; অথো 

(খ) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত আরকথস্টটকচাি ড্রািটিং উইথ অস্টটাকূাি রেষস্টয় 

সাটি থরিস্টকটসহ অন্যূন ০৩ (রতন) েৎসস্টিি অরিজ্ঞতা। 

২৪ সুপািিাইিাি ০১ ৩০ বেতন বেল: 

১০২০০-২৪৬৮০/- 

রেড: ১৪ 

বকান স্বীকৃত রেশ্বরেদ্যালয় হইস্টত স্নাতক ো সিিাস্টনি রিরিসহ করিউটাি 

চালনায় েক্ষতা। 

২৫ সাস্টি থয়াি ০৪ ৩০ বেতন বেল: 

৯৭০০-২৩৪৯০/- 

রেড: ১৫ 

(ক) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত িাধ্যরিক স্কুল সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকট; এেং 

(খ) বকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হইস্টত ২(দুই) েৎসি বিয়ােী সাস্টি থ (িরিপ) বকাস থ 

সাটি থরিস্টকট। 

২৬ রহসাে সহকািী ০১ ৩০ বেতন বেল: 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

রেড: ১৬ 

বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত োরনস্টিূ রিতীয় রেিাগ ো সিিাস্টনি রসরিরপএ-বত  

উচ্চ িাধ্যরিক সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি সাটি থরিস্টকটসহ করিউটাি চালনায় 

েক্ষতা। 

২৭ সহকািী 

সুপািিাইিাি 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

রেড: ১৬ 

রকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত উচ্চ িাধ্যরিক সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকটসহ করিউটাি চালনায় েক্ষতা। 

২৮ অর্ফস সহকারী 

কা  কর্িউটার 

১৫ ৩০ রবতন রেল: 

৯৩০০- ২২৪৯০/- 

ক) রকান স্বীকৃত রবাড ৃ হইয়ত উচ্চ  াধ্যর্ ক সাটিরৃ্ফয়কট বা স  ায়নর 

সাটিরৃ্ফয়কট; এবং 



মুদ্রাক্ষর্রক রেড: ১৬ খ) কর্িউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়াড ৃপ্রয়সর্সং, ডাটা এর্ি ও টাইর্পং এ র্নম্নরূপ 

সবরৃ্নম্ন গর্ত থার্কয়ত হইয়ব, যথা:-  

(অ) বাংলা : প্রর্ত র্ র্নয়ট ৩০ শব্দ; 

(আ) ইংয়রর্জ : প্রর্ত র্ র্নয়ট ৩৫ শব্দ। 

২৯ বেঞ্চ সহকািী ০১ ৩০ বেতন বেল: 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

রেড: ১৬ 

বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত উচ্চ িাধ্যরিক সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি সাটি থরিস্টকট 

সহ করিউটাি চালনায় েক্ষতা। 

৩০ বিকারনক ০১ ৩০ বেতন বেল: 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

রেড: ১৬ 

 (ক) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত উচ্চ িাধ্যরিক সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকট; এেং 

(খ) বকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হইস্টত অস্টটাস্টিাোইল ো বিকারনকূাল বিি বকাস থ 

সাটি থরিস্টকট। 

৩১ রিি বোট 

ড্রাইিাি 

০১ ৩০ বেতন বেল: 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

রেড: ১৬ 

 (ক) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত িাধ্যরিক স্কুল সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকট; এেং 

(খ) রিি বোি থ ড্রাইরিং এ বেধ লাইস্টসন্সসহ সাঁতাস্টি অরিজ্ঞতা; এেং 

(গ) সংরিে বিরশনািী কাস্টি অরিজ্ঞতা। 

৩২ বসরনটািী রিরি ০১ ৩০ রবতন রেল: 

৯০০০-২১৮০০/- 

রেড: ১৭ 

 (ক) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত িাধ্যরিক স্কুল সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকট; এেং 

(খ) বকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হইস্টত সংরিে রেষস্টয় বিি সাটি থরিস্টকট। 

৩৩ কাঠ রিরি ০১ ৩০ রবতন রেল: 

৯০০০-২১৮০০/- 

রেড: ১৭ 

 (ক) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত িাধ্যরিক স্কুল সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকট; এেং 

(খ) বকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হইস্টত সংরিে রেষস্টয় বিি সাটি থরিস্টকট। 

৩৪ ইস্টলকরিক 

রিরি 

০১ ৩০ রবতন রেল: 

৯০০০-২১৮০০/- 

রেড: ১৭ 

 (ক) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত িাধ্যরিক স্কুল সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকট; এেং 

(খ) বকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হইস্টত ইস্টলকরিক বিি সাটি থরিস্টকটসহ বেদুূরতক 

লাইস্টসন্স বোস্টি থি B এেং C কূাটাগরিি লাইস্টসন্স থারকস্টত হইস্টে। 

৩৫ ড্রাইিাি (িািী) ০২ ৩০ বেতন বেল: 

১০২০০-২৪৬৮০/- 

রেড: ১৫ 

 (ক) বকান স্বীকৃত বোি থ হইস্টত িাধ্যরিক স্কুল সাটি থরিস্টকট ো সিিাস্টনি 

সাটি থরিস্টকট; এেং 

(খ) বেধ ড্রাইরিং লাইস্টসন্সসহ িািী গারি চালনায় ৩ (রতন) েৎসস্টিি োস্তে 

অরিজ্ঞতা। 

 

র্নম্নবর্ণতৃ শতাৃবলী আয়বেন ফর  পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশেহয়ণর রক্ষয়ে অবশ্যই অনুসরণ করয়ত হয়ব:  

১.  ৩০/০৮/২০২২ তার্রয়খ প্রাথীর বয়সসী া ক্রর্ ক নং- ০১ রথয়ক ০৭ পযনৃ্ত ৩৫ বছর এবং ক্রর্ ক ০৮ হয়ত ৩৫ পযনৃ্ত ৩০ বছর। তয়ব মুর্িয়যাদ্ধা/শহীে 

মুর্িয়যাদ্ধায়ের পুে-কন্যা এবং শারীর্রক প্রর্তবন্ধীয়ের রক্ষয়ে ০৮ রথয়ক ৩৫ নং ক্রর্ য়কর প্রাথীর বয়সসী া ১৮-৩২ বছর। বয়স প্র ায়ণর রক্ষয়ে এর্ফয়ডর্ভট 

েহণয়যাগ্য নয়। 

২.  অনলাইয়ন আয়বেনপে পূরণ সংক্রান্ত র্নয় াবলী ও শতাৃবলী:  

ক. পরীক্ষায় অংশেহয়ণ ইচ্ছুক ব্যর্ি http://coxda.teletalk.com.bd এই ওয়য়বসাইয়ট আয়বেনপে পূরণ করয়ত পারয়বন।  

আয়বেয়নর স য়সী া র্নম্নরুপ: 

(i) Online-এ আয়বেনপে পূরণ ও আয়বেন র্ফ জ াোন শুরুর তার্রখ ও স য় : ৩০/০৮/২০২২ র্ি: সকাল ১০.০০ ঘটিকা। 

(ii) Online-এ আয়বেনপে জ াোয়নর রশষ তার্রখ ও স য় :  ২৯/০৯/২০২২ র্ি: র্বকাল ৫.০০ ঘটিকা।  

উি স য়সী ার  য়ধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online- এ আয়বেন পে Submit এর স য় রথয়ক পরবতী ৭২ (বাহাির) ঘন্টার  য়ধ্য এসএ এস এ 

পরীক্ষার র্ফ জ া র্েয়ত  পারয়বন।   

   খ.  Online আয়বেনপয়ে প্রাথী তাঁর স্বাক্ষর (দেঘযৃ ৩০০× প্রস্থ ৮০ Pixel) ও রর্িন ছর্ব (দেঘযৃ ৩০০× প্রস্থ ৩০০ Pixel) েযান কয়র র্নিাৃর্রত স্থায়ন 

Upload করয়বন। 

   গ.  Online আয়বেনপয়ে পূরণকৃত তথ্যই রযয়হতু পরবতী সকল কার্য্ককৃ্রয়  ব্যবহৃত হয়ব, রসয়হতু Online-এ আয়বেনপে Submit করার পূয়বইৃ 

পূরণকৃত সকল তয়থ্যর সঠিকতা সিয়ক ৃপ্রাথী র্নয়জ শতভাগ র্নর্িত হয়বন।  

   ঘ.  প্রাথী Online-এ পূরণকৃত আয়বেনপয়ের একটি রর্িন র্প্রণ্টকর্প পরীক্ষা সংক্রান্ত রয রকান প্রয়য়াজয়নর সহায়ক র্হয়সয়ব সংরক্ষণ করয়বন।  

   ঙ.  SMS রপ্ররয়ণর র্নয় াবলী ও পরীক্ষার র্ফ প্রোন: Online-এ আয়বেনপে (Application Form) যথাযথভায়ব পূরণ কয়র র্নয়েশৃনা  য়ত 

ছর্ব এবং স্বাক্ষর Upload কয়র আয়বেনপে Submit করা সিন্ন হয়ল কর্িউটায়র ছর্বসহ Application Preview রেখা যায়ব। 

র্নর্ভলৃভায়ব আয়বেনপে Submit করা সিন্ন প্রাথী একটি User ID, ছর্ব এবং স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s Copy পায়বন। উি  

Applicant’s Copy প্রাথী download পূবকৃ রর্িন র্প্রন্ট কয়র সংরক্ষণ করয়বন। Applicant’s কর্পয়ত একটি User ID নম্বর রেয়া 

থাকয়ব এবং User ID নম্বর ব্যবহার কয়র প্রাথী র্নয়ম্নাি পদ্ধর্তয়ত রয রকান Teletalk pre-paid mobile  নম্বয়রর  াধ্যয়  ০২ (দুই)টি 

SMS কয়র পরীক্ষা র্ফ বাবে ক্রর্ ক নং ০১ হয়ত ১২ পযনৃ্ত ১১২০/- টাকা (রটর্লটয়কর র্ফ: সহ) এবং ক্রর্ ক নং ১৩ হয়ত ৩৫ পযনৃ্ত ৫৬০/- টাকা 

(রটর্লটয়কর র্ফ: সহ)  অনর্িক ৭২ (বাহাির) ঘণ্টার  য়ধ্য জ া র্েয়বন। এখায়ন র্বয়শষভায়ব উয়েখ্য রয, “Online-এ  আয়বেনপয়ের সকল অংশ পূরণ 

কয়র Submit করা হয়লও পরীক্ষার র্ফ জ া না রেয়া পযনৃ্ত Online আয়বেনপে রকান অবস্থায়তই গৃহীত হয়ব না।  

প্রথি SMS: COXDA<space>User ID রলস্টখ Send কিস্টত হস্টে 16222 নম্বস্টি। 

Example: COXDA ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk............../- will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To pay fee Type 

COXDA<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 



 

রিতীয় SMS: COXDA<space>YES<Space>PIN  রলস্টখ Send কিস্টত হস্টে 16222 নম্বস্টি। 

Example: COXDA YES 12345678 
 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for COXDA Application for <post name> User 
ID is (ABCDEF) and password (xxxxxx).   
চ.  প্রস্টেশপত্র প্রারিি রেষয়টি http://coxda.teletalk.com.bd ওস্টয়েসাইস্টট এেং প্রাথীি বিাোইল বিাস্টন SMS এি িাধ্যস্টি (শুধুিাত্র ব াগ্য 

প্রাথীস্টেিস্টক)  থাসিস্টয় িানাস্টনা হস্টে। Online আস্টেেনপস্টত্র প্রাথীি প্রেত্ত বিাোইল বিাস্টন পিীক্ষা সংক্রার্ন্  ােতীয় ব াগাস্ট াগ সিন্ন কিা হস্টে রেধায় উক্ত নম্বিটি 

সাে থক্ষরণক সচল িাখা, SMS পিা এেং প্রাি রনস্টে থশনা তাৎক্ষরণকিাস্টে অনুসিণ কিা োঞ্ছনীয়। 

ছ.   SMS-এ বপ্ররিত User ID এেং Password ব্যেহাি কস্টি পিেতীস্টত বিাল নম্বি, পস্টেি নাি, ছরে, পিীক্ষাি তারিখ, সিয় ও স্থাস্টনি/স্টকস্টেি নাি ইতূারে 

তথ্য সম্বরলত প্রস্টেশপত্র প্রাথী Download পূে থক িরিন Print কস্টি রনস্টেন। প্রাথী প্রস্টেশপত্রটি রলরখত পিীক্ষায় অংশিহস্টণি সিয় এেং রলরখত পিীক্ষায় উত্তীণ থ 
হস্টল ব্যেহারিক (প্রস্ট ািূ বক্ষস্টত্র) ও বিৌরখক পিীক্ষাি সিয় অেশ্যই প্রেশ থন কিস্টেন। 

ি.   শুধুিাত্র Teletalk pre-paid mobile বিান বথস্টক প্রাথীগণ রনম্নেরণ থত SMS পদ্ধরত অনুসিণ কস্টি রনি রনি  User ID এেং password পুনরুদ্ধাি কিস্টত 
পািস্টেন। 

i. User ID িানা থাকস্টল COXDA<space>Help<space>User<space>User ID Send to 16222. 

Example: COXDA HELP USER ABCDEF & Send to 16222 
 

ii. PIN Number িানা থাকস্টল: COXDA<space>Help<space> PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: COXDA HELP PIN 12345678 & Send to 16222 
 ৩. প্রাথীর রযাগ্যতা যাচাই: 

প্রাথী কর্তকৃ প্রেি রকায়না তথ্য বা োর্খলকৃত কাগজপে জাল, র্ থ্যা বা র্ভয়া প্র ার্ণত হয়ল র্কংবা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করয়ল সংর্িষ্ট প্রাথীর 

প্রার্থতৃা বার্তল করা হয়ব এবং তার র্বরুয়দ্ধ যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা হয়ব। র্ভল তথ্য/জাল কাগজপে প্রের্শতৃ হয়ল পরীক্ষায় উিীণ ৃ রযয়কায়না 

প্রাথীর প্রার্থতৃা বার্তল করার ক্ষ তা কর্তপৃক্ষ সংরক্ষণ কয়রন। র ৌর্খক পরীক্ষার স য় র্নম্নবর্ণতৃ কাগজপয়ের মূলকর্প প্রেশনৃপূবকৃ প্রর্তটির ০১টি কয়র 

সতযার্য়ত ফয়টাকর্প োর্খল করয়ত হয়ব।  

(i)  প্রাথীর সকল র্শক্ষাগত রযাগ্যতার সনেপে (প্রয়যাজয রক্ষয়ে অর্ভজ্ঞতা সনেপেসহ) 

(ii)  প্রাথী রয ইউর্নয়ন/রপৌরসভা-এর বার্সন্দা রস ইউর্নয়ন পর্রষয়ের রচয়ারম্যান/রপৌরসভার র য়র/কাউর্ন্সলর কর্তকৃ প্রেি নাগর্রকয়ের 

সনেপে। 

(iii)    র্হলা রকাটা ব্যতীত অন্যান্য রকাটা োর্বর স থয়ৃন প্রাথীয়ক যথাযথ কর্তপৃক্ষ কর্তকৃ প্রেি সনে/প্র াণপয়ের সতযার্য়ত ছায়ার্লর্প। 

(iv)  ইউর্নয়ন পর্রষয়ের রচয়ারম্যান/রপৌরসভার র য়র/কউর্ন্সলর/কয়পাৃয়রশয়নর ওয়াড ৃ কাউর্ন্সলর/প্রথ  রশ্রণীর রগয়জয়টড ক কৃরতা প্রেি 

চার্রর্েক সনেপে।  

 (v)    জাতীয় পর্রচয় পে/জন্ম সনয়ের সতযার্য়ত অনুর্লর্প।  

(vi)   Online এ পূরণকৃত আয়বেনপয়ের কর্প ও প্রয়বশপে (Applicant’s Copy + Admit Card). 

৪.  পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃয়ক্ষর ওয়য়বসাইয়ট www.coxda.gov.bd পাওয়া যায়ব। 

৫. র্নয়য়াগ পরীক্ষা সংক্রান্ত রযয়কান র্বষয়য় র্নয়য়াগকারী কর্তপৃয়ক্ষর র্সদ্ধান্ত চূড়ান্ত বয়ল গণ্য হয়ব। 

৬.  র্লর্খত/র ৌর্খক/ব্যবহার্রক পরীক্ষায় অংশেহয়ণর জন্য রকায়না প্রকার টিএ/র্ডএ প্রোন করা হয়ব না। 

৭. উপয়র উয়েখ করা হয়র্ন এ ন রক্ষয়ে জনপ্রশাসন  ন্ত্রনালয় কর্তকৃ জার্রকৃত র্বর্ি-র্বিান প্রয়যাজয হয়ব।  

৮.  সরকার্র, আিা সরকার্র ও স্বায়িশার্সত প্রর্তষ্ঠায়ন ক রৃত প্রাথীয়ক অবশ্য যথাযথ কর্তপৃয়ক্ষর অনু র্তক্রয়  আয়বেন করয়ত হয়ব। 

৯.  আয়বেনকারী মুর্িয়যাদ্ধা/শহীে মুর্িয়যাদ্ধার পুে-কন্যা ও পুে-কন্যার পুে-কন্যা হয়ল আয়বেনকারী মুর্িয়যাদ্ধা/শহীে মুর্িয়যাদ্ধার পুে-কন্যা ও পুে-কন্যার 

পুে-কন্যা এ  য়  ৃসংর্িষ্ট ইউর্নয়ন পর্রষয়ের রচয়ারম্যান/র্সটি কয়পাৃয়রশয়নর ওয়াড ৃকাউর্ন্সলর/রপৌরসভার র য়র কর্তকৃ প্রেি প্রতযয়নপে োর্খল করয়ত 

হয়ব।  

১০. রকান প্রাথী একার্িক পয়ে আয়বেন করয়ত পারয়বন না।  

১১. র্নয়য়ায়গর রক্ষয়ে প্রয়যাজয রকাটাসহ সরকায়রর সবয়ৃশষ র্বর্ি-র্বিান অনুসরণ করা হয়ব।  

১২. কর্তপৃক্ষ পয়ের সংখ্যা হ্রাস/বৃর্দ্ধ/বার্তল করা এবং র্নয়য়াগ সংক্রান্ত এ র্বজ্ঞর্ি সংয়শািন/বার্তল করার ক্ষ তা সংরক্ষণ কয়রন। 

 

 

 

আবু জাফর রায়শে 

সর্চব (উপসর্চব) 

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তপৃক্ষ 

ও 

সেস্য সর্চব 

জনবল র্নয়য়াগ কর্ টি 

দুরালাপনী: ০২-৩৩৪৪৬২৫২৫ 


