Government of People’s Republic of Bangladesh

Directorate of Primary Education
JOB: Application Form Fill-Up
Post: Assistant Teacher (DPE)
Application Duration: 25/10/2020 – 24/11/2020
জরুরী প্রয় োজয়ে কল করুে ১২১ এ শুধু টেললেক েোম্বোর টেয়ক (Call 121, Then Press 8,
Then Press 1) । টেয়কোে অপোয়রের টেয়ক সরোসলর কল করুে ০১৫০০১২১১২১ েম্বয়র।

FAQ


আমি মিভাবে আবেদন িরবে পামর?
a.  https://dpe.teletalk.com.bd/ এই ম িংি এ মিবে Application Form এ মিি িবর পপাস্ট এর
নাি Assistant Teacher মিব ক্ট িবর আপনার SSC & HSC এর েথ্য মদবে আবেদন িরবে পাবরন।



এিটি আবেদন মিভাবে িম্পূর্ ণ হে?
a.  https://dpe.teletalk.com.bd/ এই ম িংি এ মিবে Application Form পূরর্ িবর submit িরার
পবর আবেদন ফী জিা মদব আবেদন িম্পূর্ ণ হে।

Step 1:
Application Form Fill-Up
in website

Step 2:
Payment by SMS to 16222 from
Teletalk Prepaid Number
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Step 3:
Confirmation SMS with
User ID & Password

Government of People’s Republic of Bangladesh

Directorate of Primary Education



আবেদন িরার পেষ মদন িবে?
a.  ২৪ নবভম্বর ২০২০ (রাে ১১:৫৯) পর্ ণন্ত অন াইবন আবেদন িরা র্াবে। User ID প্রাপ্ত আবেদন িারীির্
পরেেী ৭২ ঘন্টা পর্ ণন্ত আবেদন ফী জিা মদবে পারবেন।



পিান োমরবে েেি মহবিে িরা হবে?
a.  ২০ অবক্টাের ২০২০ োমরবে েেি িে ণমনম্ন ২১ েছর এেিং ২৫ িার্ ণ ২০২০ োমরবে িবে ণাচ্চ ৩০ েছর পর্ ণন্ত
গ্রহর্বর্াগ্য। েবে শুধুিাত্র মুমিবর্াদ্ধার িন্তান ও োরীমরি প্রমেেন্ধী প্রার্থীর পেবত্র িবে ণাচ্চ েেিিীিা ৩২ েছর পর্ ণন্ত
গ্রহর্বর্াগ্য।
পিান ম িংি এ মিবে আবেদন ফিণ পূরর্ িরবে হবে?
a.  https://dpe.teletalk.com.bd এই ম বে লিয় আয়েদে করয়ে হয়ে।





আিার পিাোইব শুধু ১১০ টািা র্থািব ই মি আমি ফী পমরবোধ িরবে পারবো?
a.  আপনার Teletalk Prepaid Number এ মনধ ণামরে ফী (১১০ টািা) ছাড়াও SMS র্াজণ মহবিবে আরও
ব্যাব ন্স র্থািবে হবে।



আবেদন ফিণ পূরর্ িরার পবর মিভাবে টািা পমরবোধ িরবে হবে?
a.  আবেদন ফিণ পূরর্ িরার পবর এিটি User ID পাওো র্াবে। োরপর পর্বিান Teletalk Prepaid
Number পর্থবি মনধ ণামরে ফরম্যাট এ SMS পাঠাবে হবে।
1st SMS: DPER<space>User ID ম বে 16222 েম্বয়র পোঠোয়ে হয়ে।
Example: DPER ABCDEF and send it to 16222
2nd SMS: DPER<space>Yes<space>PIN ম বে 16222 েম্বয়র

পোঠোয়ে হয়ে।

Example: DPER YES 123456789 and send it to 16222



মিমভ মি িরািমর আপব াড িরবে পামর?
a.  CV Upload িরার অপেন পনই। আপনাবি মনমদ ণষ্ট আবেদন ফবিণই অন াইবন আবেদন িরবে হবে।



আিাবি মি SSC/HSC/Graduation ো অন্যান্য পিান Certificate/Transcript Upload িরবে হবে?
a.  আবেদন িরার জন্য পিান Certificate Upload িরার প্রবোজন পনই। পিৌমেি পরীোর িিবে িি
Certificate/ Transcript িাবর্থ মনবে আিবে হবে এেিং ির্তণপবের মনবদ ণেনা অনুিরর্ িরবে হবে।



িে মদবনর িবে টািা পমরবোধ িরবে হবে?
a.  অন াইবন আবেদন িরার পবর পরেেী ৭২ ঘণ্টার িবে SMS এর িােবি ফী জিা মদবে হবে। ৭২ ঘন্টা
পার হবে পিব , টািা জিা না পদো পিব নতুন িবর আবেদন ফিণ পূরর্ িবর নতুন User ID মদবে ফী জিা
মদবে হবে ।
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পটম টি ছাড়া মি অন্য পিাোই নম্বর মদবে টািা পমরবোধ িরা র্াবে?
a.  শুধুিাত্র Teletalk Prepaid Number মদবে টািা পমরবোধ িরা র্াবে।



আিার পটম টি পপাস্টবপইড নম্বর মদবে মিভাবে টািা পমরবোধ িরবে পারবো?
a.  শুধুিাত্র Teletalk Prepaid Number মদবে টািা পমরবোধ িরা র্াবে।



মনধ ণামরে ফী ছাড়াও মি এিএিএি র্াবজণর জন্য আ াদা ব্যাব ন্স ািবে?
a.  BTRC ির্তণি মনধ ণামরে SMS ফী ািবে।



আমি ইউজার আইমড মদবে এিএিএি িরার পবরও পিান মফরমে এিএিএি আবিমন। িী িরবে পামর?
a.  SMS না পপব 1st SMS পুনরাে send িরুন। SMS Send িরার িিে পেো িরুন শুধুিাত্র
Teletalk Prepaid Number মদবেই পাঠাবে হবে। এেিং িঠিি Format এ SMS পাঠাবনা হবেবছ মিনা
পর্ি িরুন। এছাড়া আপনার হযান্ডবিট Dual SIM ব্যেহৃে হব পটম টবির SIM পর্থবিই SMS পাঠাবেন
মিনা মনমিে পহান।



আমি ইউজার আইমড ভুব পিমছ। মিভাবে পুনরুদ্ধার িরবে পামর?
a.  http://dpe.teletalk.com.bd পে মিবে Payment Status মিব ক্ট িবর, Recover User ID
মিব ক্ট িবর Name, Father’s Name, Mobile Number মদবে পুনরুদ্ধার িরবে পারবেন।



আমি পািওোড ণ ভুব পিমছ। মিভাবে পুনরুদ্ধার িরবে পামর?
a.  http://dpe.teletalk.com.bd পে মিবে Payment Status মিব ক্ট িবর, Recover Password
মিব ক্ট িবর User ID & Mobile Number মদবে পুনরুদ্ধার িরবে পারবেন।



আমি অযামিিযান্ট’ি িমপ ডাউনব াড িরবে পারমছনা। িী িরবে পামর?
a.  http://dpe.teletalk.com.bd পে মিবে Download Applicant’s Copy মিব ক্ট িবর User
ID & Password মদবে Download িরবে পারবেন। েবে ফী জিা না মদব পুনরাে Applicant’s Copy
Download িরবে পারবেন না।



আমি এডমিট িাড ণ ডাউনব াড িরবে পারমছনা। িী িরবে পামর?
a.  এডমিট িাড ণ ইস্যয হব আপনার পিাোই নম্ববর SMS পাঠিবে জামনবে পদো হবে। এছাড়াও ওবেেিাইবট
পনাটিে মদবে জামনবে পদো হবে। এডমিট িাড ণ ডাউনব াড িরার জন্য Admit Card মিব ক্ট িবর User ID
& Password মদবে Download িরবে পারবেন।



আিার ফী পমরবোধ ঠিিিে হবেবছ মিনা মিভাবে জানবো?
a.  http://dpe.teletalk.com.bd পে মিবে Payment Status মিব ক্ট িবর User ID মদবে মনমিে
হবে পারবেন।
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আমি আবেদন িরার পবর ৭২ ঘন্টার পেমে অমেোমহে হবে পিবছ। এেন মিভাবে ফী পমরবোধ িরবে পামর?
a.  অন াইবন আবেদন িরার পবর পরেেী ৭২ ঘণ্টার িবে SMS এর িােবি ফী জিা মদবে হবে। ৭২ ঘন্টা
পার হবে পিব , টািা জিা না পদো পিব নতুন িবর আবেদন ফিণ পূরর্ িবর নতুন User ID মদবে ফী জিা
মদবে হবে ।



পিান পিান আবেদনিারী “পপাষ্য” মহবিবে মেবেমর্ে হবেন?
a. 



স্নােি মেোিে পর্াগ্যোর পর্ ণাবে মেষবের ম বস্ট আিার অমধে মেষেটি পনই। আমি মিভাবে পিটি উবেে িরবে পামর?
a.  স্নােি এর মেষবের ম বস্ট িোর পেবষ Others মিব ক্ট িবর মনধ ণামরে মেষবের নাি উবেে িবর মদবে হবে।



আিার স্থােী ঠিিানা ে বে মি জােীে পমরর্েপত্র/জন্ম মনেন্ধন এ উবেমেে ঠিিানাই হবে হবে? পমরেেণন িরবে পারবো
মিভাবে?
a.  স্থােী ঠিিানা অথ্যণাৎ জােীে পমরর্েপত্র/জন্ম মনেন্ধন/নািমরিত্ব িনদপবত্র উবেমেে ঠিিানা। উবেখ্য, স্থােী
ঠিিানার উপবজ া/র্থানা এর নািই মনজ উপবজ া/র্থানা মহবিবে মেবেমর্ে হবে।



আিার জােীে পমরর্েপত্র পনই। আমি মিভাবে আবেদন িরবে পামর?
a.  জােীে পমরর্েপত্র না র্থািব জন্ম মনেন্ধন নম্বর মদবেও আবেদন িরা র্াবে।
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আবেদন িরার জন্য িে ণমনম্ন মেোিে পর্াগ্যো মি?
a.  পিান স্বীকৃে মেশ্বমেদ্যা ে পর্থবি মিেীে পেমর্ ো িিিাবনর মিমজমপএিহ (মিমজমপএ ৪ এর পেব ন্যযনেি
২.০০ ো মিমজমপএ ৫ এর পেব ন্যযনেি ২.৮১৩) স্নােি ো স্নােি (িম্মান) ো িিিাবনর মডগ্রী ।



আবেদন িরার জন্য িী িী পর্াগ্যোর প্রবোজন?
a.  পিান স্বীকৃে মেশ্বমেদ্যা ে পর্থবি মিেীে পেমর্ ো িিিাবনর মিমজমপএিহ (মিমজমপএ ৪ এর পেব ন্যযনেি
২.০০ ো মিমজমপএ ৫ এর পেব ন্যযনেি ২.৮১৩) স্নােি ো স্নােি (িম্মান) ো িিিাবনর মডগ্রী। আবেদন িরবে
পিান পূে ণামভজ্ঞোর/অমভজ্ঞোর প্রবোজন পনই।



আমি আবেদন িরার িিে এিটি িিস্যাে পবড়মছ। আপনাবদর িাবর্থ মিভাবে পর্ািাবর্াি িরবে পামর?
a.  আবেদন িরার িিে পিান িিস্যাে পড়ব https://dpe.teletalk.com.bd এই ললে এ লিয় Help
মিব ক্ট িবর Customer Care এর নম্বর পাওো র্াবে, পিোবন পফান িরবে পাবরন, এছাড়াও email পাঠাবে
পাবরন vas.query@teletalk.com.bd এই eddress এ এেিং email এর Subject এর ঘয়র অেশ্যই
DPE Assistant Teacher Recruitment উবেে িরবে হবে। প্রবর্াজয পেবত্র Applicant’s User
ID এেং অেশ্যই Contact Number উবেে িরবে হবে।
SSC ও HSC ডোেো লিলয়েেো, এিে েথ্য টদখো , লকভোয়ে আয়েদে করে?



a.  লিক্ষোয়েোয়ড ের আওেোধীে, SSC ও HSC েথ্য লিলয়েেো এিে েোেেো লদয়ল
www.educationboardresults.gov.bd টে লিয় আপেোর েথ্য টদয়খ লেে। অলিল আপলে লেয়জই
ুঁ পোয়েে। এিেোেস্থো লিক্ষোয়েোয়ড ে আয়েদে কয়র আপেোর েথ্য হোলেোিোদ কয়র লেে।
খয়জ


আয়েদে এ MALE/FEMALE সিস্যো, লক করে?
a.  ইয়েোিয়ে লিক্ষোয়েোয়ড ে আপেোর Gender সংয়িোধে করো েোকয়ল আয়েদেপয়ে সংয়িোলধে েথ্য পোয়েে।

এেোরই প্রেি ভুল ধরো পরয়ল টেোয়ড ে আয়েদে করুে এেং টেোড ে কর্তেক সংয়িোধে হয়ল আয়েদয়েও েোৎক্ষলিক
সংয়িোধে পোয়েে।


আলি আয়েদে লি জিো লদয় লদয় লে, এখে আিোর সংয়িোধে দরকোর। লক করে?
a.  িীঘ্রই edit অপিে েোয়ি একটি অপিে পোয়েে। USER ID ও PASSWORD লদয় Login কয়র

লেয়দ েিেো টিোেোয়েক submit করুে। আয়েদে submit করোর পর আয়েদয়ে ব্যেহৃে টিোেোইল েম্বয়র আপেোর
edit সংক্রোন্ত েথ্যসম্বললে SMS পোয়েে।
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লি জিো টদ োর পর লক লক সংয়িোধে করয়ে পোরে?



a. লিক্ষোিে টেোগ্যেোর েথ্য (স্ব ংলক্র ভোয়ে েোচোইকৃে) সংয়িোধে করয়ে পোরয়েে েো। এেোড়ো আপেোর পূরিকৃে
ব্যলিিে েথ্য সংয়িোধে করয়ে পোরয়েে। এয়ক্ষয়ে লিক্ষোিে টেোগ্যেোর েথ্য application ডোেোয়েজ আকেোইভ
টেয়ক স্ব ংলক্র ভোয়ে হোলেোিোদ করো হয়ে।
আিোর পেয়ের েোেো/উপয়জলো েোললকো পোলিেো, লক করে?
a.  েোেো/উপয়জলোর েোললকো অলধদপ্তর টেয়ক লেলদ েষ্ট করো হয় য়ে। এই option টেয়কই আপেোয়ক লসয়লক্ট করয়ে

হয়ে। সোধোরে েো প্রিোসলেক েোেোর েোললকোর টচয় অলধদপ্তয়রর েোেো/উপয়জলোর েোললকো আলোদোভোয়ে লেলদ েষ্ট। উি
েোেো/উপয়জলোলভলিক টকোেো লেধ েোলরে।


আলি উন্মুি লেশ্বলেদ্যোল টেয়ক পোি করলে, আলি লক Form Fill up করয়ে পোরে?
a. হযাঁ অেশ্যই পোরয়েে। েয়ে টেোয়ড ের েোয়ির টক্ষয়ে open university লসয়লক্ট করয়েে এেং টরোল/টরলজ েম্বয়র
“-” (হোইয়িে), “.”(ডে) ব্যেহোর করয়েে েো। শুধু number digit ব্যেহোর করয়েে।
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