
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi  
Ki Kwgkbv‡ii Kvh©vjq 

Ki AÂj-1, XvKv 
2q 12 Zjv miKvwi Awdm feb (3q Zjv), †m¸bevwMPv, XvKv-1000 

I‡qe mvBU: www.taxeszone1.dhaka.gov.bd 
 

¯§viK bs 1B-7(1)/RtcÖtkvt/KA-1/2021-2022/570                      ZvwiL t 18/10/2021 wLªt 

wb‡qvM weÁwß 
 

A_© gš¿Yvjq, Af¨šÍixY m¤ú` wefvM, kvLv-3(AvqKi) Gi cÎ bs-08.00.0000.037.11.001.19.104/1, ZvwiLt 
05/04/2021 wLªt Abyhvqx Ki Kwgkbvi, Ki AÂj-1, XvKv Gi  Aax‡b k~b¨ c‡`i wecix‡Z A¯’vqx wfwË‡Z Rbej 

wb‡qv‡Mi wbwg‡Ë XvKv wefv‡Mi AšÍM©Z wb‡¤œ ewY©Z †Rjvmg~‡ni cÖK…Z ¯’vqx evwm›`v/bvMwiK‡`i wbKU n‡Z c‡`i cv‡k¦© 
ewY©Z †hvM¨Zv m¤úbœ cÖv_©x‡`i kZ© mv‡c‡ÿ http://tax1.teletalk.com.bd এই ওয়েবাইয়ে               

                
 

µwgK 
bs 

c‡`i bvg I †eZb 
†¯‹j   

(RvZxq †eZb †¯‹j-
2015 Abyhvqx) 

k~b¨ c‡`i 
msL¨v 

wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZv XvKv wmwfj wWwfk‡bi (XvKv 
wefvM) †h mKj †Rjvi ’̄vqx 
evwm›`v/bvMwiKMY Av‡e`b 

Ki‡Z cvi‡eb 
1 2 3 4 5 

1 Kw¤úDUvi Acv‡iUi 
‡MÖW-11 
12,500-30,230/- 

04 (Pvi) wU (K) †Kvb ¯^xK…Z wek^we`¨vjq n‡Z weÁvb 
wefv‡M ¯œvZK (m¤§vb) ev mggv‡bi 
wWwMÖ; 

(L) Kw¤úDUvi gy`ªvÿ‡i cÖwZ wgwb‡U 
evsjv-25 I Bs‡iwR-30 k‡ãi MwZmn 
mswkøó wel‡q Standard Aptitude 

Test G DËxY© n‡Z n‡e|   

XvKv wmwfj wWwfk‡bi 
(XvKv wefvM)  mKj †Rjvi 
cÖv_©x Av‡e`b Ki‡Z 
cvi‡eb|  

 
 

2 muvU-wjwcKvi   Kvg 
Kw¤úDUvi Acv‡iUi    
‡MÖW-13 
11,000-26,590/- 

01(GK) wU (K) ¯^xK…Z wek^we`¨vjq n‡Z Ab~¨b wØZxq 
‡kÖYx ev mggv‡bi wmwRwcG‡Z ¯œvZK ev 
mggv‡bi wWwMÖ; 

(L) Kw¤úDUvi e¨env‡i `ÿZv; Ges  
(M) muvU-wjwc wjL‡b MwZ cÖwZ wgwb‡U 

evsjv-50 I Bs‡iwR-80 Ges 
Kw¤úDUvi UvBwcs MwZ cÖwZ wgwb‡U 
evsjv-25 I Bs‡iRx-30 kã|  

3 D”Pgvb mnKvix  
‡MÖW-14 
10,200-24,680/- 

04(Pvi) wU (K) ¯^xK…Z wek¦we`¨vjq n‡Z ¯œvZK ev 
mggv‡bi wWwMÖ; 

(L) Kw¤úDUv‡i †ewmK †Uªwbs †Kv‡m© DËxY©; 
4 muvU-gy`ªvÿwiK   Kvg 

Kw¤úDUvi Acv‡iUi    
‡MÖW-14 
10,200-24,680/- 

05(cuvP) wU (K) ¯^xK…Z wek^we`¨vjq n‡Z Ab~¨b wØZxq 
†kÖYx ev mggv‡bi wmwRwcG‡Z ¯œvZK ev 
mggv‡bi wWwMÖ; 

(L) Kw¤úDUvi e¨env‡i `ÿZv; Ges  
(M) muvU-wjwc wjL‡b MwZ cÖwZ wgwb‡U 

evsjv-45 I Bs‡iwR-70 Ges 
Kw¤úDUvi UvBwcs MwZ cÖwZ wgwb‡U 
evsjv-25 I Bs‡iRx-30 kã| 

5 Awdm mnKvix Kvg 
Kw¤úDUvi gy ª̀vÿwiK 
‡MÖW-16 
9,300-22,490/- 

04(Pvi) wU (K) ¯^xK…Z ‡evW© n‡Z Ab~¨b wØZxq wefvM 
ev mggv‡bi wmwRwcG‡Z D”Pgva¨wgK 
mvwU©wd‡KU ev mggv‡bi cixÿvq DËxY©;  

(L) Kw¤úDUvi e¨env‡i `ÿZv; Ges  
(M) Kw¤úDUv‡i evsjv I Bs‡iwR UvBwcs 

MwZ cÖwZ wgwb‡U h_vµ‡g 20 I 20 
kã|  

6 Mvox PvjK    
‡MÖW-16     
9,300-22,490/- 

03(wZb) wU (K) ‡Kvb ¯^xK„Z †evW© n‡Z Rywbqi ¯‹zj 
mvwU©wd‡KU ev mggv‡bi cixÿvq 
DËxY©;   

(L) nvjKv Mvox Pvjbvi •ea nvjKv 
WªvBwfs jvB‡mÝ;  

(M) AwfÁZvm¤úbœ PvjKMY AMÖvwaKvi 
cv‡eb|  

http://tax1.teletalk.com.bd/


 

 
7 ‡bvwUk mvf©vi 

‡MÖW-20 
8,250-20,010/- 

02( ỳB) wU †Kvb ¯^xK…Z ‡evW© n‡Z gva¨wgK ¯‹zj 
mvwU©wd‡KU  ev mggv‡bi cixÿvq DËxY©| 

XvKv wmwfj wWwfk‡bi 
(XvKv wefvM) XvKv, 
MvRxcyi, gvwbKMÄ, 
bvivqYMÄ, biwms`x, 
wK‡kviMÄ, dwi`cyi, 
ivRevox, gv`vixcyi I 
kwiqZcyyi †Rjv| 
 
Z‡e GwZg I kvixwiK 
cÖwZeÜx †KvUvq XvKv 
wefv‡Mi mKj †Rjvi cÖv_©x 
Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb|   

 

8 Awdm mnvqK 
‡MÖW-20 
8,250-20,010/- 

12(evi) wU †Kvb ¯^xK…Z ‡evW© n‡Z gva¨wgK ¯‹zj 
mvwU©wd‡KU  ev mggv‡bi cixÿvq DËxY©| 

9 wbivcËv cÖnix 
‡MÖW-20 
8,250-20,010/- 

03(wZb) wU †Kvb ¯^xK…Z ‡evW© n‡Z gva¨wgK ¯‹zj 
mvwU©wd‡KU  ev mggv‡bi cixÿvq DËxY©| 

 

Av‡e`b Kivi wbqgvejx/kZ©vejx t 
  
1| mKj c‡`i †ÿ‡ÎB Av‡e`bKvixi eqm 10 b‡f¤̂i 2021 Zvwi‡L 18 n‡Z 30 eQ‡ii g‡a¨ n‡Z n‡e| gyw³‡hv×vi 

mšÍvb Ges kvixwiK cÖwZeÜx‡`i †ÿ‡Î m‡e©v”P eqmmxgv 32 ermi| Z‡e ‡h cÖvw_©‡`i eqm 25 gvP©, 2020 Zvwi‡L 30 

erm‡ii  g‡a¨ _vK‡e Zviv Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb| 

2| cÖv_x© knx` gyw³‡hv×vi mšÍvb wKsev mšÍv‡bi cyÎ/Kb¨v n‡j Av‡e`bc‡Î Zv ¯úófv‡e D‡jøL Ki‡Z n‡e|  

3| 

4| 

me©‡kl miKvix †KvUv bxwZgvjv AbymiY Kiv n‡e|  

mKj cÖv_©x‡K AbjvB‡b (http://tax1.teletalk.com.bd) I‡qe mvB‡U আয়বদনপত্র পূরণ ও আয়বদন ফি জমাদান করয়ে 

য়ব। আয়বদনপত্র শুরুর োফরখ ও মে: 21/10/2021, কা- ১০:০০ ো এবং জমাদায়নর শল োফরখ ও মে: 10/11/2021ফরিঃ,  

ফবকা- 05:০০ ো। 

5| Av‡e`bc‡Î AmZ¨ Z_¨vw` cÖ`vb Ki‡j Av‡e`bcÎ evwZj Kivmn cÖv_x©i weiæ‡× AvBbvbyM e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡e| 

6| Av‡e`bc‡Îi mv‡_ Kw¤úDUvi Acv‡iUi, muvU-wjwcKvi Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi, D”Pgvb mnKvix, muvU-gy`ªvÿwiK 

Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi, Awdm mnKvix Kvg Kw¤úDUvi gy`ªvÿwiK I Mvox PvjK c‡` Av‡e`bKvix cÖv_x©‡`i †ÿ‡Î 

112 (GKkZ evi) UvKv Ges †bvwUk mvf©vi, Awdm mnvqK, wbivcËv cÖnix c‡` cÖv_x©‡`i †ÿ‡Î 56 (Qvàvbœ) UvKv Rgv 

Ki‡Z n‡e|  

7| weÁwßwU cwÎKv QvovI Ki AÂj-1, XvKvi I‡qe mvBU www.taxeszone1.dhaka.gov.bd 
†Z cvIqv hv‡e;       QR Code                                              

                         https://alljobs.teletalk.com.bd I‡qemvB‡U             
                         

8| 

 

Am¤ú~Y©, ÎæwUc~Y© I wej‡¤̂ cÖvß Av‡e`bcÎ evwZj e‡j MY¨ n‡e| wb‡qvM weÁwß‡Z D‡jøwLZ k~b¨ c‡`i msL¨v n«vm/e„w× 

n‡Z cv‡i| G weÁwß AvswkK ev m¤ú~Y© ms‡kvab/evwZj Kivi ÿgZv KZ…©cÿ msiÿY K‡i|   

9| ‡gŠwLK cixÿvq mKj mb‡`i gyj Kwc cÖ`k©b Ki‡Z n‡e| 

10| wjwLZ/e¨envwiK/†gŠwLK cixÿvq AskMÖn‡Yi Rb¨ †Kvb cÖKvi wUG/wWG cÖ`vb Kiv n‡e bv| 
 

 

অনাইয়ন আয়বদনপত্র পূরণ ংক্রান্ত ফনেমাবী ও লেতাবী: 

ক. পরীক্ষাে অংলগ্রয়ণর ইচ্ছুক ব্যফি http://tax1.teletalk.com.bd এই ওয়েবাইয়ে আয়বদনপত্র পূরণ করয়ে পারয়বন।  
 

আয়বদয়নর মেীমা ফনম্নরূপ: 

i. Online-এ আয়বদনপত্র পূরণ ও আয়বদন ফি জমাদান শুরুর োফরখ ও মে: ২১/১০/২০২১ফরিঃ , কা- ১০:০০ ো। 

ii. Online-এ আয়বদনপত্র জমাদায়নর শল োফরখ ও মে: ১০/১১/২০২১ফরিঃ , ফবকা- ০৫:০০ ো। 

উি মেীমার ময়ে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আয়বদনপত্র Submit-এর মে শর্থয়ক পরবেী ৭২ (বাাত্তর  

ঘন্টার ময়ে এএমএ এ পরীক্ষার ফি জমা ফদয়ে পারয়বন। 

খ. Online আয়বদনপয়ত্র প্রার্থী োঁর স্বাক্ষর (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel  ও রফিন ছফব (দদঘ তয ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel  
স্ক্যান কয়র ফনর্ তাফরে স্থায়ন Upload করয়বন। 

গ. Online আয়বদনপয়ত্র পূরণকৃে েথ্যই শযয়তু পরবেী ক কায তক্রয়ম ব্যবহৃে য়ব, শয়তু Online-এ আয়বদনপত্র 

Submit করার পূয়ব তই পূরণকৃে ক েয়থ্যর ঠিকো ম্পয়কত প্রার্থী ফনয়জ লেভাগ ফনফিে য়বন। 

 

http://vataii.teletalk.com.bd/
https://alljobs.teletalk.com.bd/
http://vataii.teletalk.com.bd/


ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরণকৃে আয়বদনপয়ত্রর একটি রফিন ফপ্রণ্টকফপ পরীক্ষা ংক্রান্ত শয শকান প্রয়োজয়নর ােক ফয়য়ব 

ংরক্ষণ করয়বন।  

ঙ. SMS শপ্ররয়ণর ফনেমাবী ও পরীক্ষার ফি প্রদান: Online-এ আয়বদনপত্র (Application Form) যর্থাযর্থভায়ব পূরণ 

কয়র ফনয়দ তলনা ময়ে ছফব এবং স্বাক্ষর upload কয়র আয়বদনপত্র Submit করা ম্পন্ন য় কফম্পউোয়র ছফব 

Application Preview শদখা যায়ব। ফনর্ভ তভায়ব আয়বদনপত্র Submit করা ম্পন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছফব এবং 

স্বাক্ষরযুি একটি Applicant’s copy পায়বন। উি Applicant’s copy প্রার্থী download পূব তক রফিন ফপ্রন্ট 

কয়র ংরক্ষণ করয়বন। Applicant’s কফপয়ে একটি User ID নম্বর শদো র্থাকয়ব এবং User ID নম্বর ব্যবার কয়র 

প্রার্থী ফনয়ম্নাি পদ্ধফেয়ে শয শকান Teletalk pre-paid mobile নম্বয়রর মােয়ম ০২ (দুই  টি SMS কয়র পরীক্ষার ফি 

বাবদ ১-৬ নং ক্রফময়কর পয়দর জন্য ফনয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/- োকা              এর াফভ ত চাজত বাবদ 

১২.০০ োকা, শমাে ১১২.০০ োকা এবং ৭-৯ নং ক্রফময়কর পয়দর জন্য ফনয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০/-(পঞ্চাল  োকা 

             এর াফভ ত চাজত বাবদ ৬.০০ োকা, শমাে ৫৬/- (ছাপ্পান্ন  োকা অনফর্ক ৭২ (বাাত্তর  ঘণ্টার ময়ে জমা 

ফদয়বন। এখায়ন ফবয়লভায়ব উয়েখ্য শয,  “Online-এ আয়বদনপয়ত্রর ক অংল পূরণ কয়র Submit করা য়ও পরীক্ষার ফি 

জমা না শদো পয তন্ত Online আয়বদনপত্র শকান অবস্থায়েই গৃীে য়ব না’’। 

 প্রর্থম SMS: TAX1<space>User ID ফয়খ Send করয়ে য়ব 16222 নম্বয়র। 

 Example: TAX1 ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk-112/56 will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. 

To pay fee Type TAX1<Space>Yes<Space>PIN and send to 16222. 
 

 ফিেীে SMS: TAX1<space>Yes<space>PIN ফয়খ Send করয়ে য়ব 16222 নম্বয়র। 

 Example: TAX1 YES 12345678 

Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for TAX1 

Application for post xxxxxxxxx User ID is (ABCDEF) and Password (xxxxxxxx). 

চ. প্রয়বলপত্র প্রাফপ্তর ফবেটি  http://tax1.teletalk.com.bd  ওয়েবাইয়ে এবং প্রার্থীর শমাবাই শিায়ন SMS-এর 

মােয়ম (শুধুমাত্র শযাগ্য প্রার্থীয়দরয়ক  যর্থাময়ে জানায়না য়ব। Online আয়বদনপয়ত্র প্রার্থীর প্রদত্ত শমাবাই শিায়ন পরীক্ষা 

ংক্রান্ত যাবেীে শযাগায়যাগ ম্পন্ন করা য়ব ফবর্াে উি নম্বরটি াব তক্ষফণক চ রাখা, SMS পড়া এবং প্রাপ্ত ফনয়দ তলনা 

োৎক্ষফণকভায়ব অনুরণ করা বাঞ্ছনীে। 

ছ. SMS-এ শপ্রফরে User ID এবং Password ব্যবার কয়র পরবেীয়ে শরা নম্বর, পয়দর নাম, ছফব, পরীক্ষার োফরখ, 

মে ও স্থায়নর/য়কয়ের নাম ইেযাফদ েথ্য ংবফে প্রয়বলপত্র প্রার্থী Download পূব তক রফিন Print কয়র ফনয়বন। প্রার্থী 

প্রয়বলপত্রটি ফফখে পরীক্ষাে অংলগ্রয়ণর ময়ে এবং উত্তীণ ত য় শমৌফখক পরীক্ষার ময়ে অবশ্যই প্রদল তন করয়বন; 

জ. শুধুমাত্র শেফেক ফপ্র-শপইড শমাবাই শিান শর্থয়ক প্রার্থীগণ ফনম্নবফণ তে SMS পদ্ধফে অনুরণ কয়র ফনজ ফনজ User ID এবং 

Password পুনরুদ্ধার করয়ে পারয়বন। 

i. User ID জানা র্থাকয়:  

 TAX1<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222. 

Example: TAX1 Help User ABCDEF & send to 16222 

ii. PIN Number জানা র্থাকয়:  

TAX1<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: TAX1 Help PIN 12345678 & send to 16222. 

iii.                                                                                  

                                             
 

iv. Online-                                           ১২১           

taxzone1dhk@yahoo.com    alljobs.query@teletalk.com.bd                       (Mail 

    subject- Organization Name: Taxeszone1, Dhaka Post Name: ****, Applicant’s 

User ID   Contact Number                     

 
¯̂vÿwiZ/-  

18/10/2021  
Dc Ki Kwgkbvi 

 m`i `ßi (cÖkvmb) 
Ki AÂj-1, XvKv  

Ges 
m`m¨ mwPe, wefvMxq wbe©vPb KwgwU 

Ki AÂj-1, XvKv 
                                                                  †dvb t 48314378 

http://tax1.teletalk.com.bd/
mailto:taxzone1dhk@yahoo.com
mailto:alljobs.query@teletalk.com.bd

