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“মনদয়াগ মফজ্ঞমি” 

 

                 ,            এ          -08.00.0000.037.11.001.19.146/1(3),        19/04/2022 অনুমায়ী প্রাি 

ছাড়দেয মবমিদত কয কমভনায, কয অঞ্চর-7, ঢাকা এয অধীদন সেড-11 দত সেড- 20 ম যন্ত মফমবন্ন শূন্য দদ অস্থায়ী মবমিদত জনফর 

মনদয়াদগয রদযে ঢাকা মফবাদগয অন্তর্ভ যক্ত মনম্নফমণ যত সজরামূদয প্রকৃত স্থায়ী ফামন্দা/নাগমযকগদণয মনকট দত দদয াদবয ফমণ যত 

সমাগ্যতাম্পন্ন প্রাথীদদয তযাদদয (http://tax7.teletalk.com.bd)                   দযখাস্ত আফান কযা মাদছেঃ 

 

ক্রমভক দদয নাভ ও সফতন সের 

(জাতীয় সফতন সের-২০১৫ 

অনুমায়ী) 

দদয 

াংখ্যা 

মযাগত সমাগ্যতা এফাং অমবজ্ঞতা 

(ন্যেনতভ) 

ঢাকা মফবাদগয সম কর 

সজরায ফামন্দা/নাগমযকগণ 

আদফদন কযদত াযদফন 

০১ কমম্পউটায অাদযটয 

সেড-১১ (১২,৫০০-৩০,২৩০/-) 

০১ 

(এক) টি 

(ক) সকান স্বীকৃত মফবমফদ্যারয় দত মফজ্ঞান মফবাদগ স্দাতক 

(ম্মান) ফা ভভাদনয মডমে; এফাং 

(খ) কমম্পউটায মুদ্রাযদয ফ যমনম্ন গমত (প্রমত মভমনদট) ফাাংরায় 

২৫ ব্দ এফাং ইাংদযমজদত ৩০ ব্দ  াংমিষ্ট মফলদয় 

Standard Aptitude Test এ উিীণ য দত দফ।  

 

ঢাকা মফবাদগয  

ঢাকা, গাজীপুয, মুমিগঞ্জ, 

নাযায়ণগঞ্জ, নযমাংদী, 

পমযদপুয, সগাারগঞ্জ, 

ভাদাযীপুয, যাজফাড়ী ও 

টাঙ্গাইর সজরা। 

 

 

তদফ এমতভ ও াযীমযক 

প্রমতফন্ধীদদয সযদে ঢাকা 

মফবাদগয কর সজরায প্রাথী 

আদফদন কযদত াযদফন। 

 

০২ উচ্চভান কাযী 

সেড-১৪ (১০,২০০-২৪,৬৮০/-) 

০7 

(াত) টি 

(ক) সকান স্বীকৃত মফবমফদ্যারয় দত স্দাতক ফা ভভাদনয 

মডমে; 

(খ) কমম্পউটাদয সফমক সেমনাং সকাদ য উিীণ য; এফাং  

(গ) কমম্পউটাদয ওয়াড য প্রদমাং ই-সভইর ও পোক্স 

মযচারনায় দযতা ও অমবজ্ঞতা থাকদত দফ। 

০৩ াঁটমুদ্রাযমযক কাভ-

কমম্পউটায অাদযটয 

সেড-১৪ (১০,২০০-২৪,৬৮০/-) 

০6 

(ছয়) টি 

(ক) সকান স্বীকৃত মফবমফদ্যারয় দত অন্যেন মিতীয় সেমণ ফা 

ভভাদনয মমজমএদত স্দাতক ফা ভভাদনয মডমে; 

(খ) কমম্পউটায ব্যফাদয দযতা;  

(গ) কমম্পউটাদয ওয়াড য প্রদমাং, ই-সভইর, পোক্স সভমন 

ইতোমদ চারনায দযতা ও অমবজ্ঞতা থাকদত দফ; এফাং 

(ঘ) াঁটমরমদত ফ যমনম্ন গমত (প্রমত মভমনদট) ইাংদযমজদত 70 

ও ফাাংরায় ৪৫ ব্দ এফাং কমম্পউটায মুদ্রাযদয ফ যমনম্ন গমত 

(প্রমত মভমনদট) ইাংদযমজদত ৩০ ও ফাাংরায় ২৫ ব্দ।  

০৪ অমপ কাযী কাভ-

কমম্পউটায মুদ্রাযমযক 

সেড-১৬ (৯,৩০০-২২,৪৯০/-) 

০2 

(দুই) টি 

(ক) সকান স্বীকৃত সফাড য দত অন্যেন মিতীয় মফবাগ ফা 

ভভাদনয মজমএদত উচ্চ ভাধ্যমভক াটি যমপদকট ফা ভভাদনয 

যীযায় উিীণ য; 

(খ) কমম্পউটায ব্যফাদয দযতা;  

(গ) কমম্পউটাদয ওয়াড য প্রদমাং, ই-সভইর, পোক্স সভমন 

ইতোমদ চারনায দযতা ও অমবজ্ঞতা থাকদত দফ এফাং 

(ঘ) কমম্পউটায মুদ্রাযদয ফ যমনম্ন গমত (প্রমত মভমনদট) 

ইাংদযমজদত 20 ও  ফাাংরায় 2০ ব্দ। 

০৫ সনাটি াব যায 

সেড-২০ (৮,২৫০-২০,০১০/-) 

০1 

(এক) টি 

(ক) সকান স্বীকৃত সফাড য দত ভাধ্যমভক স্কুর াটি যমপদকট ফা 

ভভাদনয যীযায় উিীণ য। 

ঢাকা মফবাদগয  

ঢাকা, গাজীপুয, ভামনকগঞ্জ, 

মুমিগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ, 

পমযদপুয, মযয়তপুয ও 

মকদাযগঞ্জ । 
 

তদফ এমতভ ও াযীমযক 

প্রমতফন্ধীদদয সযদে ঢাকা 

মফবাদগয কর সজরায প্রাথী 

আদফদন কযদত াযদফন। 

০৬ অমপ ায়ক 

সেড-২০ (৮,২৫০-২০,০১০/-) 

10 (দ) 

টি 

(ক) সকান স্বীকৃত সফাড য দত ভাধ্যমভক স্কুর াটি যমপদকট ফা 

ভভাদনয যীযায় উিীণ য। 

০৭ মনযািা প্রযী 

সেড-২০ (৮,২৫০-২০,০১০/-) 

০3 

(মতন) টি 

(ক) সকান স্বীকৃত সফাড য দত ভাধ্যমভক স্কুর াটি যমপদকট ফা 

ভভাদনয যীযায় উিীণ য।  
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মনম্নফমণ যত তযাফরী আদফদন পযভ পূযণ এফাং যীযায় অাংেদণয সযদে অফশ্যই অনুযণ কযদত দফ: 
 

১।  প্রাথীয ফয়েঃ 

ক)  1 জানুয়াময 2023মরেঃ তামযদখ প্রাথীদদয ফয়ীভা 18-3০ ফৎয এফাং ফীয মুমক্তদমাদ্ধা/ীদ মুমক্তদমাদ্ধাগদণয পুে-কন্যা ও 

াযীমযক প্রমতফন্ধীদদয ফয়ীভা 18-৩২ ফৎয। 

খ)  ‘জনপ্রান ভন্ত্রণারয়, মফমধ-১ াখা এয ২২ সদেম্বয, ২০২২ তামযদখয নমথ নাং-০৫.০০.০০০০.১৭০.১১.০১৭.২০-১৪৯ অনুমায়ী’ 

25/03/2020মরেঃ তামযদখ দফ যাচ্চ ফয়ীভায ভদধ্য থাকদর উক্ত প্রাথীগণ আদফদন কযায সুদমাগ াদফন। 

গ)  াঁট-মুদ্রাযমযক কাভ কমম্পউটায অাদযটয ও অমপ কাযী কাভ কমম্পউটায মুদ্রাযমযক দদয মফযীদত কয মফবাদগ কভ যযত 

প্রাথীদদয সযদে ফয়ীভা ৪০ ফৎয ম যন্ত মমথরদমাগ্য। 
 

2।  যকাযী/আধা-যকাযী ও স্বায়িামত প্রমতষ্ঠাদন চাকমযদত মনদয়ামজত প্রাথীগণ মথামথ কর্তযদযয অনুভমত াদদয আদফদন কযদফন 

এফাং সভৌমখক যীযায ভয় অনামিে দামখর কযদফন। এদযদে সকান অমেভ কম েণদমাগ্য দফ না। 
 

3।  প্রাথী মুমক্তদমাদ্ধা/ীদ মুমক্তদমাদ্ধায পুে-কন্যা ফা পুে-কন্যায পুে-কন্যা দর আদফদনদে তা স্পষ্টবাদফ উদেখ কযদত দফ। 
 

4।   যকাদযয ফ যদল নীমতভারা অনুমায়ী সকাটা াংযযণ কযা দফ।  
 

5।  প্রাথীয সমাগ্যতা মাচাইেঃ 
  

 প্রাথীদদয সভৌমখক যীযায ভয় মনম্নফমণ যত (ক্রমভক- ক দত জ ম যন্ত) কাগজদেয মূরকম প্রদ যনপূফ যক প্রথভ সেণীয সগদজদটড 

কভ যকতযা িাযা তোময়ত কর নদদয ছায়ামরম দামখর কযদত দফ। 
 

(ক)  প্রাথীয কর মযাগত সমাগ্যতায নদ (প্রদমাজে সযদে অমবজ্ঞতা নদ)। 

(খ)  প্রাথী সম ইউমনয়ন/দৌযবা/ওয়াড য এয ফামন্দা স ইউমনয়ন মযলদদয সচয়াযম্যান/দৌযবায সভয়য/মটি কদ যাদযদনয ওয়াড য 

কাউমিরয কর্তযক প্রদি নাগমযকদেয নদ। 

(গ)  প্রথভ সেণীয সগদজদটড কভ যকতযা কর্তযক প্রদি চামযমেক নদ। 

(ঘ) ভমরা সকাটা ব্যতীত অন্যান্য সকাটা দামফয ভথ যদন প্রাথীদক মথামথ কর্তযয কর্তযক প্রদি নদ/প্রভাণক। 

(ঙ) জাতীয় মযচয়ে। 

(চ)  Online-এ পূযণকৃত আদফদনদেয কম (Applicant’s Copy) ও (Admit Card) 

(ছ)  আদফদনকাযী ফীয মুমক্তদমাদ্ধা/ ীদ মুমক্তদমাদ্ধায পুে-কন্যা মকাংফা ফীয মুমক্তদমাদ্ধা/ ীদ মুমক্তদমাদ্ধায পুে-কন্যায পুে-কন্যা 

দর মুমক্তদমাদ্ধায নদে এফাং আদফদনকাযীয াদথ ধাযাফামকতায ম্পকয উদেখপূফ যক াংমিষ্ট ইউমনয়ন মযলদদয 

সচয়াযম্যান/দৌযবায সভয়য/মটি কদ যাদযদনয ওয়াড য কাউমিরয কর্তযক প্রদি প্রতেয়নে। 

(জ)  াযীমযক প্রমতফন্ধী, এমতভ, ক্ষুদ্র নৃ-সগামষ্ঠ এফাং আনায ও মবমডম প্রাথীদদয সযদে যকাদযয ফ যদল নীমতভারা অনুমায়ী 

উযুক্ত কর্তযয কর্তযক প্রদি নদ। 
 

6।  মরমখত, সভৌমখক ও ব্যফামযক যীযায তামযখ ও ভয়সূমচ যফতীদত কয অঞ্চর-৭, ঢাকায সনাটি সফাড য ও ওদয়ফাইদটয 

www.taxeszone7.dhaka.gov.bd ভাধ্যদভ জানাদনা দফ এফাং প্রাথীদদয ব্যমক্তগত মুদ াদপাদন SMS এয ভাধ্যদভ জানাদনা 

দফ। 
 

7।  মরমখত/ব্যফামযক/দভৌমখক যীযায় অাং েদণয জন্য সকান প্রকায টিএ/মডএ প্রদান কযা দফ না। 
 

8।  অম্পূণ য, ক্রটিপূণ য ও মফরদম্ব প্রাি আদফদনে ফামতর ফদর গণ্য দফ। 
 

9।  মনদয়াদগয সযদে যকায কর্তযক জাযীকৃত মফমধ-মফধান প্রদমাজে দফ। 
 

10।  মনদয়াগ মফজ্ঞমিদত উমেমখত শূন্য দদয াংখ্যা হ্রা/বৃমদ্ধ দত াদয। এ মফজ্ঞমি আাংমক ফা ম্পূণ য াংদাধন/ফামতর কযায যভতা 

কর্তযয াংযযণ  কদয। 
 

11।   অনরাইদন আদফদনে পূযণ াংক্রান্ত মনয়ভাফরী ও কযণীয়: 

(ক)  যীযায় অাংেদণ আেী প্রাথীগণ http://tax7.teletalk.com.bd এই ওদয়ফাইদট আদফদনে পূযণ কযদফন। 

আদফদদনয ভয়ীভা মনম্নরূ: 

 (i)  Online-এ আদফদনে পূযণ ও যীযায মপ জভাদান শুরুয তামযখ ও ভয়           ২০২৩ মরষ্টাব্দ কার-১০:০০ 

ঘটিকা। 

   (ii) Online-এ আদফদনে জভাদাদনয সল তামযখ ও ভয়            ২০২৩ মরষ্টাব্দ মফকার-০৫:০০ ঘটিকা। 

 উক্ত ভয়ীভায ভদধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ online-এ আদফদনে submit-এয ভয় সথদক যফতী ৭২ (ফাািয) ঘন্টায 

ভদধ্য SMS এ যীযায মপ জভা মদদত াযদফন। 

(খ)  Online আদফদনদে প্রাথী তাঁয যমঙ্গন ছমফ (দদঘ যে ৩০০×প্রস্থ ৩০০ pixel) ও স্বাযয (দদঘ যে ৩০০×প্রস্থ ৮০ pixel)  েোন 

কদয মনধ যামযত স্থাদন Upload কযদফন। ছমফয াইজ, দফ যাচ্চ 100 KB ও স্বাযদযয াইজ দফ যাচ্চ  60 KB দত দফ। 

(গ)  Online আদফদনদে পূযণকৃত তথ্যই সমদতু যফতী কর কাম যক্রদভ ব্যফহৃত দফ, সদতু Online-এ আদফদনে Submit 

কযায পূদফ যই পূযণকৃত কর তদথ্যয ঠিকতা ম্পযদক প্রাথী মনদজ তবাগ মনমিত দফন। 

(ঘ)  প্রাথী Online- এ পূযণকৃত আদফদনদেয একটি মপ্রন্ট কম যীযা াংক্রান্ত সম সকান প্রদয়াজদন ায়ক মদদফ াংযযণ 

কযদফন এফাং সভৌমখক যীযায ভয় এক কম জভা মদদফন। 



 = 3 = 

 

(ঙ)  SMS সপ্রযদণয মনয়ভাফরী ও যীযায মপ প্রদান: Online-এ আদফদনে (Application Form) মথামথবাদফ পূযণ কদয 

মনদদ যনা ভদত ছমফ এফাং স্বাযয upload কদয আদফদনে Submit কযা ম্পন্ন দর কমম্পউটাদয ছমফ Application 

Preview সদখা মাদফ। মমদ Applicant’s Copy সত সকান তথ্য ভুর থাদক ফা অস্পষ্ট ছমফ (ম্পূণ য কাদরা/ম্পূণ য াদা/দঘারা) 

ফা ছমফ/স্বাযয ঠিক না থাদক তাদর আদফদন মপ জভা না মদদয় থাকদরই সকফর পুনযায় (Web-এ) আদফদন কযদত াযদফন। 

উদেখ্য সম, আদফদন মপ জভাদাদনয দয আয সকান মযফতযন/মযভাজযন/মযফধ যন েণদমাগ্য নয় মফধায় আদফদন মপ জভাদাদনয 

পূদফ য প্রাথী অফশ্যই উক্ত Applicant’s Copy-সত তায াম্প্রমতক সতারা যমঙ্গন ছমফ, মনভু যর তথ্য ও স্বাযযযুক্ত PDF কম 

ডাউনদরাডপূফ যক মনমিত কদয যমঙ্গন মপ্রন্ট কদয াংযযণ কযদফন। Applicant’s Copy-সত একটি User ID নম্বয সদওয়া 

থাকদফ এফাং User ID নম্বয ব্যফায কদয প্রাথী মনদম্নাক্ত দ্ধমতদত সম সকান Teletalk pre-paid mobile নম্বদযয ভাধ্যদভ 

০২ (দুই) টি SMS কদয যীযায মপ ফাফদ                          ১ নাং ক্রমভদকয জন্য যীযায মপ ফাফদ ৩০০/- 

(মতনত) টাকা ও Teletalk এয ামব য চাজয ৩৪/- টাকা সভাট ৩৩৪/- (মতনত সচৌমে) টাকা, ২, ৩ ও ৪ নাং ক্রমভদকয 

জন্য যীযায মপ ফাফদ ২০০/- (দুইত) টাকা ও Teletalk এয ামব য চাজয ২৩/- টাকা সভাট ২২৩/- (দুইত সতই) টাকা 

এ   ৫, ৬ ও ৭ নাং ক্রমভদকয জন্য যীযায মপ ফাফদ ১০০/- (একত) টাকা ও Teletalk এয ামব য চাজয ১২/- টাকা সভাট 

১১২/- (একত ফাদযা) টাকা অনমধক ৭২ (ফাািয) ঘন্টায ভদধ্য জভা মদদফন। এখাদন মফদলবাদফ উদেখ্য সম, “Online-এ 

আদফদনদেয কর অাং পূযণ কদয submit কযা দরও যীযায মপ জভা না সদয়া ম যন্ত Online আদফদনে সকান 

অফস্থাদতই গৃীত দফ না।” 

 

প্রথভ SMS: TAX7<space>User ID মরদখ Send কযদত দফ 16222 নম্বদয। 

Example : TAX7 ABCDEF & send to 16222 

Reply: Applicant’s Name, TK-334/223/112 will be charged as application fee. Your PIN is 

12345678. To pay fee Type TAX7 <Space>Yes<space>PIN and send to 16222. 

 

মিতীয় SMS: TAX7<space>Yes<space> PIN মরদখ Send কযদত দফ 16222 নম্বদয। 

Example: TAX7 Yes 12345678 & send to 16222 

Reply: Congratulations! Applicant’s Name, Payment completed successfully for TAX7 

Application for (post name) User ID is (ABCDEF) and password (xxxxxxxx). 
 

(চ)  প্রদফে প্রামিয মফলয়টি http://tax7.teletalk.com.bd ওদয়ফাইদট এফাং প্রাথীয সভাফাইর সপাদন SMS এয ভাধ্যদভ 

(শুধুভাে সমাগ্য প্রাথীদদযদক) মথাভদয় জানাদনা দফ। Online আদফদনদে প্রাথীয প্রদি সভাফাইর সপাদন যীযা াংক্রান্ত 

মাফতীয় সমাগাদমাগ ম্পন্ন কযা দফ মফধায় উক্ত         নম্বযটি াফ যযমণক চর যাখা, SMS ড়া এফাং প্রাি মনদদ যনা 

তাৎযমণকবাদফ অনুযণ কযা ফাঞ্ছনীয়। 

(ছ)  SMS এ সপ্রমযত User ID এফাং Password ব্যফায কদয যফতীদত সযার নম্বয, দদয নাভ, ছমফ, যীযায তামযখ, ভয় ও 

স্থাদনয/সকদেয নাভ ইতোমদ তথ্য ম্বমরত প্রদফে প্রাথী Download পূফ যক যমঙন Print কদয মনদফন। প্রাথী এই প্রদফেটি 

মরমখত যীযায় অাং েদণয ভদয় এফাং উিীণ য দর সভৌমখক যীযায ভদয় অফশ্যই প্রদ যন কযদফন। 

(জ)  শুধুভাে সটমরটক মপ্র-সইড সভাফাইর সপান সথদক প্রাথীগণ মনম্নফমণ যত SMS দ্ধমত অনুযণ কদয মনজ মনজ User ID এফাং 

Password পুনরুদ্ধায কযদত াযদফন। 

(i) User ID জানা থাকদর TAX7<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.  

Example: TAX7 Help User ABCDEF & Send to 16222.  

(ii) PIN Number জানা থাকদর TAX7<space>Help<space>PIN<space>PIN Number & Send to 

16222. 

Example: TAX7 Help PIN 12345678 & Send to 16222.  
 

(ঝ)                           - ,                www.taxeszone7.dhaka.gov.bd এ 

        এ                         ।      QR Code      এ                           

https://alljobs.teletalk.com.bd                                             ।        

            ,               www.taxeszone7.dhaka.gov.bd                   

    । 

 ঞ                                                   ১২১      alljobs.query@teletalk.com.bd    

zone7com@gmail.com  -                       । এ                        এ            

https://www.facebook.com/alljobsbdteletalk এ       এ                          । (Mail/      এ  

Subject-এ Organization Name: Taxes Zone-7, Dhaka, Post Name: * * *, Applicant’s User ID   

Contact Number                   )। 

                                                    এ                         ,                         

           এ      ।                                                                             

                                                            ,                                      

                                       এ                                            । 
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১২।    Online-এ                                                                                   । 

13।                                                       Online এ                                    

                । 

 

 

 

(ভীয সযজওয়ানুর আদফদ) 

উ কয কমভনায 

দয দিয (প্রান), কয অঞ্চর-7, ঢাকা। 

ও 

দস্য মচফ 

মফবাগীয় মনফ যাচন কমভটি, কয অঞ্চর-৭, ঢাকা। 

 


