
 
  বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন 

ল ানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ 

 াংস্কৃশি শবষয়ক মন্ত্রণালয় 

www.sonargaonmuseum.gov.bd 

 
নাং: ৪৩.২৮.০০০০.১১১.১২০.২২.৩৪৯                                                                                 িাশরখ: ২২ জানুয়াশর ২০২২ শি: 

শনদয়াগ শবজ্ঞশি 

 

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশদনর  াাংগঠশনক কাঠাদমাভুক্ত রাজস্ব খাদি শনম্নবশণ িি পে মূহ অস্থায়ী শিশিদি শনদয়াদগর শনশমি প্রকৃি 

বাাংলাদেশী নাগশরকদের শনকট হদি নিয় োয়ের জন্য পয়ের পোয়ে উনিনিত নেক্ষোেত য োগ্যতো এবং নিম্নবনণ িত েয়তি প্রকৃত বোংলোয়েেী িোেনরকয়ের 

নিকট হয়ত অনলাইদন ( http://bfacf.teletalk.com.bd ওদয়ব াইদট)  শনর্ িাশরি সময়ের ময়ে অনলাইন (online) এ আয়বেিপত্র আহ্বোি করো 

 োয়ে। অনলাইন (online) ব্যতীত অন্য ক ান মােয়ম কেররত আয়েদন গ্রহণ  রা হয়ে না।: 

ক্র: নাং পদের নাম/দবিনক্রম পদের 

 াংখ্যা 

প্রদয়াজনীয় ল াগ্যিা ল   কল লজলার প্রার্থীগণ আদবেন করদি 

পারদবন না 

১.  হকারী লাইদেরীয়ান 

–কাম-কযাটালগার 

(য়গ্রড-১১) 

১২৫০০-৩০২৩০/- 

০১ 

(এক)টি 

গ্রন্থাগার শবজ্ঞাদন ন্যুনিম স্নািক শিগ্রীর্ারী হদি হদব। 

 াংশিষ্ট লেদে অশিজ্ঞ প্রার্থীদক অগ্রাশর্কার লেওয়া হদব। 

পাবনা, মাগুরা, শ রাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, 

নারায়ণগঞ্জ, চুয়ািাঙ্গা, ঢাকা, মুশিগঞ্জ, 

কুশমল্লা, ঠাকুরগাঁ ও ফশরেপুর।  

 

িদব শারীশরক প্রশিবন্ধীদের লেদে  কল 

লজলার প্রার্থীগণ আদবেন করদি 

পারদবন।   

২. অশফ   হকারী-কাম-

কশিউটার মুদ্রােশরক 

(লগ্রি-১৬) 

৯৩০০-২২৪৯০/- 

০১ 

(এক)টি 

লকান স্বীকৃি লবাি ি হইদি নূন্যিম এইচ, এ , শ  পা । 

কশিউটার ব্যবহার  াংক্রান্ত ওয়াি ি প্রদ শ াং, িাটা এশি ও টাইশপাং 

ইিযাশের  ব িশনম্ন গশি শনম্নরূপ হইদব: 

(১) বাাংলা: প্রশি শমশনদট  ব িশনম্ন ২০ শব্দ।  

(২) ইাংদরশজ: প্রশি  শমশনদট  ব িশনম্ন ২০ শব্দ। 

৩. শমউশজয়াম এদটনদিন্ট 

(লগ্রি-১৯) 

৮৫০০-২০৫৭০/- 

০১ 

(এক)টি 

অষ্টম কেণী পা  নারােণগঞ্জ, মারন গঞ্জ, কুরমল্লা, নররসিংদী, 

কনত্রয় ানা, জামালপুর ব্রাহ্মণোরিো, 

রাজশাহী, রিয়রাজপুর, মেমনরসিংহ, 

গাজীপুর, নীলফামারী, রিংপুর, রিনাইদহ, 

ঠাকুরগাঁ, নায় ার, রাঙ্গামাটি 

 

িদব শারীশরক প্রশিবন্ধীদের লেদে  কল 

লজলার প্রার্থীগণ আদবেন করদি 

পারদবন।   

৪. গাি ি 

(লগ্রি-২০) 

৮২৫০-২০০১০/- 

০২ (দুই) 

টি 

৮ম কেণী পা , সিংরিষ্ট  ায়জ োস্তে অরিজ্ঞতা এেিং শারীরর  

ক াগ্যতা থা য়ত হয়ে। 

 

২. Online এ আদবেন ফরম পূরণ এবাং পরীোয় অাংশগ্রহদণর লেদে েয়োজনীে তথ্যােলী রনম্নরূি:  

ক) শনদয়াগ শবজ্ঞশি এেিং আয়েদন সিংক্রান্ত রনেমােলী www.sonargaonmuseum.gov.bd এবাং http://bfacf.teletalk.com.bd এ 

পাওয়া  াদব।  

খ) Online এ আয়েদয়নর কশষ তাররখ আগামী ১৩ কফব্রুোরর ২০২২ তাররখ রে াল ৫.০০ ঘটি া ি যন্ত। 
গ)  প্রার্থীর বয়  ীমা ১৮ লর্থদক ৩০ বছর (২৭ জানুয়াশর ২০২২ িাশরদখ  ব িশনম্ন ১৮ বছর এবাং  দব িাচ্চ ৩০ বছর)। িদব মুশক্তদ াদ্ধা বা শহীে মুশক্তদ াদ্ধাগদণর পুে বা 

কন্যা এবাং শারীশরক প্রশিবন্ধীর লেদে  দব িাচ্চ বয়  ীমা ৩২ (বশেশ) বৎ র প িন্ত শশশর্থলদ াগ্য। বয়দ র লেদে এশফদিশিট গ্রহণদ াগ্য নয়।  
ঘ)   রকাশর, আর্া- রকাশর ও স্বায়িশাশ ি প্রশিষ্ঠাদন চাকুশররি প্রার্থীদের অবশ্যই  র্থা র্থ কর্তিপদের অনুমশিক্রদম আদবেন করদি হদব। চাকুশররি প্রার্থীদের  কল 

শিি পূরণ  াদপদে আদবেনপে পূরদণর  ময় Departmental Candidate এর ঘদর টিক শচহ্ন শেদি হদব। অন্যদের লেদে এই শিি প্রদ াজয নয়। িদব  কল 

চাকুশররি প্রার্থীদক লমৌশখক পরীোর  ময় শনদয়াগকারী কর্তিপে কর্তিক প্রেি অনাপশি/ছাড়পদের মূলকশপ জমা শেদি হদব।  
ঙ)  শনদয়াদগর লেদে  রকাদরর শবদ্যমান শবশর্-শবর্ান এবাং পরবিী এ  াংক্রান্ত শবশর্-শবর্াদন লকান  াংদশার্ন হদল িা অনু রণ করা হদব।  
চ)  শলশখি ও লমৌশখক পরীোয় অাংশগ্রহদণর জন্য লকান প্রকার টিএ/শিএ প্রোন করা হদব না।  
ছ)  লমৌশখক পরীোর  ময় জািীয় পশরচয়পে হ  কল  নেপদের মূলকশপ প্রেশ িন করদি হদব এবাং পূরণকৃি Application Form  হ  িযাশয়ি এক ল ট 

ফদটাকশপ োশখল করদি হদব। এছাড়া লজলার স্থায়ী বাশ ন্দার প্রমাণক শহদ দব ইউশনয়ন পশরষে/দপৌর িা/শ টি কদপ িাদরশন কর্তিক প্রেি  নে, জািীয় 

পশরচয়পদের ফদটাকশপ এবাং আদবেনকারী মুশক্তদ াদ্ধার পুে-কন্যা হদল অর্থবা আদবেনকারী ল  মুশক্তদ াদ্ধা/শহীে মুশক্তদ াদ্ধার পুে-কন্যার পুে-কন্যা এ মদম ি 

 াংশিষ্ট ইউশনয়ন পশরষদের লচয়ারম্যান/শ টি কদপ িাদরশদনর ওয়াি ি কাউশিলর/দপৌর িার লময়র/কাউশিলর কর্তিক প্রেি  নদের  িযাশয়ি ফদটাকশপ োশখল 

করদি হদব। আদবেনকারীদক িার  ব িদশষ অশজিি শশোগি ল াগ্যিার শবষয়টিও উদল্লখ করদি হদব।  
জ)  কর্তিপে শবজ্ঞশিদি উশল্লশখি পদের  াংখ্যা হ্রা /বৃশদ্ধ এবাং শবজ্ঞশি বাশিল করার অশর্কার  াংরেণ কদরন।  
ি)  শনদয়াগ  াংক্রান্ত শবষদয় শনদয়াগকারী কর্তিপদের শ দ্ধান্ত চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।  

 

 

 

 

http://bfacf.teletalk.com.bd/


 

 
৩. আদবেনপে পূরণ  াংক্রান্ত শিিাবলী:  

অন-লাইদন আদবেন ফরম পূরণ: 

আগ্রহী প্রার্থীগণ http://bfacf.teletalk.com.bd ওদয়ব াইদট আদবেনপে  পূরণ করদবন। আদবেদনর  ময় ীমা শনম্নরূপ : 

     ১. Online এ আদবেনপে পূরণ ও পরীোর শফ জমাোন শুরুর িাশরখ ও  ময়  ২৭.০১.২০২২ শি:   কাল ১০:০০ টা । 

     ২. Online এ আদবেনপে জমাোদনর লশষ িাশরখ ও  ময় ১৩.০২.২০২২ শি:  শবকাল ৫:০০ টা।  

উক্ত  ময় ীমার মদে User ID প্রাি   প্রার্থীগণ Online এ আদবেনপে Submit এর  ময় লর্থদক পরবিী ৭২ (বাহাির) ঘন্টার মদে 

SMS এ পরীোর শফ জমা শেদবন। 

 

পরীোর শফ:  

ক্রশমক নাং ১ ও ২ এ উশল্লশখি পদের জন্য প্রশি প্রার্থীদক পরীোর শফ বাবে ১০০/- (একশি) টাকা লটশলটদকর  াশি ি  চাজি বাবে ১২/- 

(বার) টাকা হ লমাট ১১২/- (একশি বার) টাকা এবাং ৩ ও ৪ নাং এ উশল্লশখি পদের জন্য প্রশি প্রার্থীদক পরীোর শফ বাবে ৫০/- 

(একশি) টাকা লটশলটদকর  াশি ি  চাজি বাবে ৬/- (বার) টাকা হ লমাট ৫৬/- (ছাপ্পান্ন) টাকা প্রোন কশরদি হইদব।  

 

০৪। পরীোর শফ প্রোন পদ্ধশি:  

 

 অনলাইদন আদবেনপে (Application Form)  র্থা র্থিাদব পূরণ কদর িাঁর রশঙ্গন ছশব (দেঘ িয ৩০০প্রস্থ ৩০০ pixel) ও 

স্বাের (দেঘ িয ৩০০প্রস্থ ৮০ pixel) স্ক্যান কদর শনর্ িাশরি স্থাদন Upload কদর আদবেনপে Submit করা  িন্ন হদল 

কশিউটাদর ছশব হ Application Preview লেখা  াদব। আয়বেিপত্র Submit করো সম্পন্ন প্রোর্থী একটি User ID, 

ছনব এবং স্বোক্ষরযুক্ত একটি Applicant’s copy পোয়বি।  নে Applicant’s copy যত যকোি তথ্য ভুল র্থোয়ক বো অস্পষ্ট 

ছনব (সম্পূণ ি কোয়লো/ সম্পূণ ি সোেো/য োলো ) বো ছনব/ স্বোক্ষর সঠিক িো র্থোয়ক তোহয়ল পুিরো  আয়বেি করয়ত পোরয়বি। তয়ব আয়বেি নি 

জমোেোয়ির পয়র আর যকোি পনরবতিি/পনরমোজিি/ পনরবর্ িি গ্রহণয় োগ্য ি  নবর্ো  আয়বেি নি জমোেোয়ির পূয়ব ি প্রোর্থী অবশ্যই উক্ত 

Applicant’s copy যত তোর সোম্প্রনতক যতোলো রনিি ছনব, নির্ভ িল তথ্য ও স্বোক্ষর সংযুক্ত র্থোকো ও এর সঠিকতোর নবষ টি 

PDF copy ডোউিয়লোড পূব িক নিনিত কয়র রনিি নপ্রন্ট কয়র সংরক্ষণ করয়বি। Applicant’s কশপদি একটি User ID 

নম্বর লেয়া র্থাকদব এবাং এই User ID নম্বর ব্যবহার কদর প্রার্থী শনদম্নাক্ত পদ্ধশিদি ল  লকান Teletalk Pre-paid 

Mobile নম্বদরর মােদম ০২ (দুই) টি SMS কদর শনর্ িাশরি পরীোর শফ জমা শেদবন। এখাদন শবদশষিাদব উদল্লখ্য ল , অনলাইন-

এ আদবেনপদের  কল অাংশ পুরণ কদর Submit করা হদলও পরীোর শফ জমা না লেয়া প িন্ত অনলাইন আদবেনপে লকান 

অবস্থাদিই গৃহীি হদব না। 
 

প্রর্থম SMS: BFACF<space>User ID শলদখ Send করদি হদব ১৬২২২ নম্বদর।  

Example: BFACF ABCDEF send to 16222 

Reply: Applicant’s Name, Tk-112/56 will be charged as application fee. Your PIN is (8digit 

numbers). To pay fee, type BFACF<space>Yes<space>PIN and send to 16222. 
 

শিিীয় SMS: BFACF<space>Yes<space>PIN শলদখ Send করদি হদব ১৬২২২ নম্বদর।  

Example: BFACF YES 12345678 send to 16222 

Reply: Congratulations! Applicant’s Name, payment completed successfully for examination fee. 

User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx). 
 

০৫। User ID এবাং Password পুনরুদ্ধার পদ্ধশি: 

শুধুমাে লটশলটক শপ্র-লপইি লমাবাইল লফান লর্থদক প্রার্থীগণ শনম্নবশণ িি SMS পদ্ধশি অনু রণ কদর শনজ শনজ User ID এবাংPassword 

পুনরুদ্ধার করদি পারদবন। 

 

   i. User ID জানা র্থাকদল: BFACF<space>Help<space>User<space>User ID & Send to ১৬২২২. 

   Example: BFACF Help User ABCDEF & send to ১৬২২২ 

   ii. PIN Number জানা র্থাকদল: BFACF<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to ১৬২২২. 

            Example: BFACF Help PIN 12345678 & send to ১৬২২২ 

 

০৬। অন-লাইদন আদবেন ফরম পূরণ ও পরীোর শফ জমাোদনর  ময় ীমা (িাশরখ ও  ময়): 

ক) অনলাইদন আদবেনপে পূরণ ও পরীোর শফ জমাোন শুরুর িাশরখ ও  ময়: 

{উদল্লখ্য ল , প্রার্থীদেরদক আদবেনপে োশখদল-এর  ময় লর্থদক পরবিী ৭২ (বাহাির) ঘন্টার মদে 

পরীোর শফ জমাোন  িন্ন করদি হদব।} 

২৭.০১.২০২২ শি:   

 কাল ১০.০০ ঘটিকা। 

খ) অনলাইদন আদবেনপে জমাোদনর লশষ িাশরখ ও  ময় :  

{উক্ত  ময় ীমার মদে শুধুমাে User ID প্রাি প্রার্থীগণই পরবিী ৭২ (বাহাির) ঘন্টার মদে অর্থ িাৎ    

১৬.০২.২০২২ শি: িাশরখ শবকাল ০৫.০০ ঘটিকার মদে পরীোর শফ জমা শেদি পারদবন।} 

১৩.০২.২০২২ শি:   

শবকাল ০৫.০০ ঘটিকা।   

http://bfacf.teletalk.com.bd/


০৭। প্রদবশপে শপ্রন্ট ও  াংরেণ: 

উদল্লশখি পদে শনদয়াদগর লদেয অনলাইন আদবেদন প্রার্থীর লমাবাইল লফান নম্বদর লটশলটক হইদি এ এমএ  এর মােদম শুধুমাে ল াগ্য 

প্রার্থীদেরদক  র্থা মদয় প্রদয়াজনীয় শনদে িশনা প্রোন করা হদব। অনলাইন আদবেনপদে প্রার্থীর প্রেি লমাবাইল লফাদন পরীো  াংক্রান্ত 

 াবিীয় ল াগাদ াগ  িন্ন করা হদব শবর্ায় উক্ত নম্বরটি  াব িেশণক  চল রাখা, SMS পড়া এবাং প্রাি শনদে িশনা িাৎেশণকিাদব অনু রণ 

করা বাঞ্ছনীয়। SMS-এ লপ্রশরি User ID এবাং Password ব্যবহার কদর পরবিীদি লরাল নম্বর, পদের নাম, ছশব, পরীোর 

িাশরখ,  ময় ও স্থাদনর/লকদের নাম ইিযাশে িথ্য  ম্বশলি প্রদবশপে প্রার্থী Download পুব িক রশঙ্গন Print কদর শনদবন। প্রার্থী 

প্রদবশপেটি  কল পরীোয় (শলশখি/ব্যবহাশরক/লমৌশখক) অাংশগ্রহদণর  মদয় প্রেশ িন করদবন। 
 

০৮। মুশদ্রি/হস্তশলশখি লকান প্রকার আদবেন বা কাগজপে িাকদ াদগ বা অন্য লকান উপাদয় লপ্ররণ করা হদল িা গ্রহণদ াগ্য হদব না।  

০৯। শনদয়াদগর লেদে  রকাদরর শবদ্যমান শবশর্ শবর্ান এবাং পশরবশিিি লেদে প্রদ াজয শবশর্ শবর্ান অনু রণ করা হদব। 

১০। শলশখি পরীো/ব্যবহাশরক পরীো/লমৌশখক পরীোয় অাংশগ্রহদণর জন্য লকান প্রকার ভ্রমণ বা দেশনক িািা (টিএ/শিএ) প্রোন করা হদব না। 

১১। শবজ্ঞশিটি পশেকা ছাড়াও বোংলোয়েে যলোক ও কোরুনেল্প িোউয়েেি এর ওয় বসোইয়ট 

(www.sonargaonmuseum.gov.bd) এবং http://bfacf.teletalk.com.bd অথো  QR Code  

স্ক্ুান এর মােয়ম োিংলায়দয়শর এ মাত্র রাষ্ট্রীে কমাোইল অিায়র র ক রল য় র জেয়িা যাল  

https://alljobs.teletalk.com.bd ওদয়ব াইদট সরাসরর েয়েশ  য়রও শবজ্ঞশিটি পাওয়া  ায়ে। নবজ্ঞোপয়ি 

উনিনিত পে/পেসমূয়হর চুড়োন্ত সুপোনরে প্রণ য়ির যক্ষয়ত্র সরকোয়রর সব িয়েষ যকোটোিীনত অনুসরণ করো হয়ব।শবজ্ঞশিদি 

উশল্লশখি পদের  াংখ্যা হ্রা -বৃশদ্ধ, বাশিল বা প্রিযাহার করার েমিা শনদয়াগকারী কর্তিপে  াংরেণ কদরন। 

১২। Online-এ আয়েদন  রয়ত ক ায়না সমস্যা হয়ল ক রল   নাম্বার কথয়  121 অথো ক -ক ায়না অিায়র র কথয়  01500-121121 

নাম্বায়র  ল  রা  ায়ে। এছািা, vas.query@teletalk.com.bd অথো alljobs.query@teletalk.com.bd ই-কমইল এ ক াগায় াগ  রা 

 ায়ে। (কমইল এর Subject এ Organization Name 'BFACF', Post Name*****, Applicant's User ID ও Contact 

Number অেশ্যই উয়ল্লখ  রয়ত হয়ে।) 

 

১৩। Dc‡i D‡jøL Kiv nqwb wKš‘ cÖ‡hvR¨Zv i‡q‡Q Ggb †ÿ‡Î বোংলোয়েে যলোক ও কোরুনেল্প িোউয়েেি এর কর্ মচারী চাকুরী প্রবিধানর্ালা প্রয় াজনয়িায়ধ 

RbcÖkvmb gš¿Yvjq KZ©„K RvwiK…Z wewa-weavb cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 

১৪। h_vh_ KZ…©c¶ †Kvb KviY `k©v‡bv QvovB †h †Kvb Av‡e`b evwZj Kivi ¶gZv iv‡L| শনদয়াদগর লেদে কর্তিপদের শ দ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল 

শবদবশচি হদব। 

 

*** শেষ তারিখ ও সময়েি জন্য অয়েক্ষা না কয়ি হায়ত যয়েষ্ট সমে রনয়ে Online G Av‡e`bcÎ c~iY I Av‡e`b wd Rgv`vb কিয়ত েিামে শ শেো যায়ে। 

 

 

 

 

cwiPvjK 

               evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûkb 
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