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ব্রর্কয়াগ ব্রবজ্ঞব্রি 

 

ইস্টার্ ন লুব্রিকেন্টস  ব্লেন্ডার্ ন ব্রিব্রিকেড (ইএিব্রবএি) এ ব্রর্কনাক্ত েের্মূকে ব্রর্কয়াকগে ব্রর্ব্রিত্ত ব্রর্নবব্রণ নি শকিন প্রকৃি বাাংিাকেকশে 

র্াগব্রেেকেে ব্রর্েে েকি অর্-িাইকর্ (On-line) েেখাস্ত আহ্বার্ েো যাকে:  

 

ক্র. 

র্াং 

েকেে র্াি, ব্লগ্রড ও 

ব্লবির্কেি 

ব্লবির্-ব্লেি েকেে 

র্াংখ্যা 

ব্রশক্ষাগি/ব্লেশাগি ব্লযাগ্যিা ও অব্রভজ্ঞিা বয়র্ (র্কব নাচ্চ) 

০১ উে-ব্যবস্থােে  

(েব্রেচাির্) 

 

৩৫,৫০০-

৬৭,০১০/- 

 

১ ব্রবএর্ব্রর্ ইব্রিব্রর্য়াব্রোং (ব্লিোব্রর্েযাি/ব্রর্ব্রভি/ 

ইকিেব্ররেযাি/ইকিেরব্রর্ক্স/ব্লেকরাব্রিয়াি/ব্লেব্রিেযাি) ব্রডগ্রী।  

েিেকক্ষ ১টি প্রথি ব্লেব্রণ /ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ থােকি েকব। 

ব্লোর্ ব্লক্ষকত্র ৩য় ব্লেব্রণ/ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ গ্রেণকযাগ্য েকব 

র্া।  

ব্লোর্ প্রব্রিব্রষ্ঠি প্রব্রিষ্ঠাকর্ র্াংব্রিষ্ট েকেে েি নেিনা ব্রেকর্কব েিেকক্ষ 

৫ (োঁচ) বছকেে অব্রভজ্ঞিা থােকি েকব।  

 

৩৬ বছে 

০২ র্েোেী ব্যবস্থােে 

(িার্ব র্ম্পে ও প্রশার্র্) 

 

২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

১ এিেি (ব্যবস্থাের্া/এইচআেএি)/এিব্রবএ (ব্যবস্থাের্া/ 

এইচআেএি)/এিএর্এর্ (ব্লিাে প্রশার্র্)।  

েিেকক্ষ ১টি প্রথি ব্লেব্রণ/ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ থােকি েকব। 

ব্লোর্ ব্লক্ষকত্র ৩য় ব্লেব্রণ/ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ গ্রেণকযাগ্য েকব 

র্া।  

 

৩০ বছে 

(শুধূ 

মুব্রক্তকযাদ্ধাে 

র্ন্তার্ এবাং 

শােীব্রেে 

প্রব্রিবব্রিকেে 

ব্লক্ষকত্র অনূর্ধ্ন 

৩২ বছে) 

০৩ র্েোেী ব্যবস্থােে  

(ব্রের্াব ও অথ ন) 

 

২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

১ এিেি/এিব্রবএ/এিব্রবএর্।  

েিেকক্ষ ১টি প্রথি ব্লেব্রণ/ ব্রবভাগ/ র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ থােকি 

েকব। ব্লোর্ ব্লক্ষকত্র ৩য় ব্লেব্রণ/ ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ গ্রেণকযাগ্য 

েকব র্া।  

ব্রর্এ ব্লোর্ ন র্ম্পন্নকেে অগ্রাব্রিোে ব্লেওয়া েকব।  

 

ঐ 

০৪ র্েোেী ব্যবস্থােে  

(ব্রর্েীক্ষা) 

 

২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

১ এিেি/এিব্রবএ/এিব্রবএর্। 

েিেকক্ষ ১টি প্রথি ব্লেব্রণ/ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ থােকি েকব। 

ব্লোর্ ব্লক্ষকত্র ৩য় ব্লেব্রণ /ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ গ্রেণকযাগ্য েকব 

র্া।  

ব্রর্এ ব্লোর্ ন র্ম্পন্নকেে অগ্রাব্রিোে ব্লেওয়া েকব।  

 

ঐ 

০৫ র্েোেী ব্যবস্থােে  

 (েব্রেচাির্) 

 

২২,০০০-

৫৩,০৬০/- 

 

১ ব্রবএর্ব্রর্ ইব্রিব্রর্য়াব্রোং (ব্লিোব্রর্েযাি/ব্রর্ব্রভি/ 

ইকিেব্ররেযাি/ইকিেরব্রর্ক্স/ব্লেকরাব্রিয়াি/ব্লেব্রিেযাি) ব্রডগ্রী।  

েিেকক্ষ ১টি প্রথি ব্লেব্রণ /ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ থােকি েকব। 

ব্লোর্ ব্লক্ষকত্র ৩য় ব্লেব্রণ /ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ গ্রেণকযাগ্য েকব 

র্া। 

ঐ 

 



 

 

০৬ েব্রর্ষ্ঠ েি নেিনা 

(এোন্ত র্ব্রচব) 

 

১৬,০০০-

৩৮,৬৪০/- 

 

১ এিএ/এিব্রবএ (ব্যবস্থাের্া/ এইচআে)/ এিেি (ব্যবস্থাের্া/ 

এইচআে)/এিব্রবএ (ব্যবস্থাের্া/ এইচআে)/ এিএর্এর্ (ব্লিাে 

প্রশার্র্)। 

েিেকক্ষ ১টি প্রথি ব্লেব্রণ/ব্রবভাগ /র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ থােকি 

েকব। ব্লোর্ ব্লক্ষকত্র ৩য় ব্লেব্রণ/ব্রবভাগ/র্িিাকর্ে ব্রর্ব্রিব্রেএ 

গ্রেণকযাগ্য েকব র্া। 

 

ঐ 

০৭ অব্রির্ র্েোেী  

োি েব্রম্পউোে 

অোকেেে 

 

৯,৩০০-

২০,৪৯০/- 

২ উচ্চ িাধ্যব্রিে র্াটি নব্রিকেে োশর্ে েব্রম্পউোকে এিএর্ অব্রির্ 

এে র্ম্যে জ্ঞার্ থােকি েকব। বাাংিা োইব্রোংকয় গব্রি প্রব্রি 

ব্রিব্রর্কে ২০টি শব্দ এবাং ইাংকেিী োইব্রোংকয় গব্রি প্রব্রি ব্রিব্রর্কে 

২০টি শব্দ থােকি েকব।  

 

ঐ 

০৮ ইকিেব্ররব্রশয়ার্ 

 

৯,৩০০-

২০,৪৯০/- 

 

১ ৮ি ব্লেব্রণ োশর্ে যথাযথ ের্তনেক্ষ েকি প্রাি ববি ইকিেব্ররেযাি 

িাইকর্ন্সিােী ও ৫ বৎর্কেে বাস্তব অব্রভজ্ঞিা। 

 

ঐ 

 
 
 

আকবের্োেীকেে  িন্য  প্রকযািয শিনাবিী:                                                            

১। ব্রর্কয়াকগে ব্লক্ষকত্র ব্লোম্পাব্রর্ে ব্রবদ্যিার্ ব্রবব্রি-ব্রবিার্, র্েোে ব্রর্কে নব্রশি ব্লোো এবাং েেবিীকি এ র্াংব্রিষ্ট ব্রবব্রি-

ব্রবিাকর্ ব্লোর্ র্াংকশাির্ েকি িা অনুর্েণ েো েকব। 

২। ব্রিব্রখি, ব্লিৌব্রখে এবাং ব্যবোব্রেে েেীক্ষাে ব্লক্ষকত্র টিএ/ব্রডএ প্রোর্ েো েকব র্া। 

৩। এেির্ প্রাথী ব্রর্কয়াগ ব্রবজ্ঞব্রিকি উব্রিব্রখি ব্লেবিিাত্র ০১ (এে) টি েকেে ব্রবেেীকি েেখাস্ত েেকি োেকবর্ 

এবাং এেই েকেে িন্য এোব্রিে েেখাস্ত বা এোব্রিে ক্রব্রিকেে িন্য েেখাস্ত েো েকি র্েি েেখাস্ত বাব্রিি 

বকি গণ্য েকব। 

৪। প্রাথীে বয়র্ ব্রর্কয়াগ ব্রবজ্ঞব্রিকি উকিব্রখি আকবের্ িিাোকর্ে ব্লশষ িাব্রেকখ র্াংব্রিষ্ট েকেে ব্রবেেীকি বব্রণ নি 

বয়কর্ে অব্রিে েকব র্া। বয়র্ প্রিাকণে ব্লক্ষকত্র এব্রিকডব্রভে গ্রেণকযাগ্য েকব র্া। ২ র্াং ব্লথকে ৮ র্াং ক্রব্রিকে 

উব্রিব্রখি েকে বীে মুব্রক্তকযাদ্ধা/শেীে মুব্রক্তকযাদ্ধাকেে পুত্র েন্যা এবাং শােীব্রেে প্রব্রিবিী প্রাথীকেে ব্লক্ষকত্র বয়র্র্ীিা 

৩২ বছে েয নন্ত ব্রশব্রথিকযাগ্য। 

৫। ব্রিব্রেএ ব্লি িিািি প্রাি প্রাথীকেে ব্রশক্ষাগি ব্লযাগ্যিাে ব্লক্ষকত্র ব্রবভাগ/কেণী ব্রর্ি নােকণে ব্লক্ষকত্র এিদ্বব্রবষকয় 

ব্রশক্ষা িন্ত্রণািয় ের্তনে িাব্রেকৃি েব্রেেত্র অনুর্েণ েো েকব। ব্রর্কয়াকগে ব্লক্ষকত্র ব্রশক্ষাগি ব্লযাগ্যিাে ব্লোর্ েয নাকয় 

৩য় ব্রবভাগ/কেণী বা র্িেয নাকয়ে ব্রিব্রেএ গ্রেণকযাগ্য েকব র্া। এছাড়া, appeared প্রাথীগণ আকবেকর্ে িন্য 

ব্লযাগ্য ব্রবকবব্রচি েকব র্া। 

৬। ব্রবজ্ঞব্রিকি উব্রিব্রখি শিনানুযায়ী অব্রভজ্ঞিা থােকি েকব। ব্লোর্ েকেে ব্রবেেীকি ব্রবজ্ঞব্রিকি উব্রিব্রখি ব্রশক্ষাগি 

ব্রডগ্রী প্রাব্রিে পূকব নে চাকুেীে অব্রভজ্ঞিা ঐ েকেে িন্য র্াংব্রিষ্ট অব্রভজ্ঞিা ব্রেকর্কব ব্রবকবব্রচি েকব র্া। 

৭। স্নািে ও স্নািকোত্তে েয নাকয়ে ব্রশক্ষাগি ব্লযাগ্যিা োবব্রিে বা ইউব্রিব্রর্ অনুকিাব্রেি ব্রশক্ষা প্রব্রিষ্ঠার্ েকি 

র্ম্পন্ন েেকি েকব। ব্রবকেব্রশ েকিি/ব্রবশ্বব্রবদ্যািয় েকি অব্রিনি ব্রডব্রগ্রে ব্লক্ষকত্র ব্রশক্ষা িন্ত্রণািয়/ব্রবশ্বব্রবদ্যািয় িঞ্জুেী 

েব্রিশর্ েকি র্িতুল্য র্র্ে োব্রখি েেকি েকব।  



৮। র্েোব্রে/আিা র্েোব্রে, স্বায়ত্তশাব্রর্ি প্রব্রিষ্ঠাকর্ েি নেি প্রাথীকেেকে অবশ্যই স্ব স্ব ের্তনেকক্ষে িাধ্যকি 

আকবের্ েেকি েকব এবাং ব্লিৌব্রখে েেীক্ষাে র্িয় িা প্রেশ নর্ েেকি েকব। 

৯। অর্ম্পূণ ন/ভুি িথ্য র্ম্বব্রিি েেখাস্ত ও ব্রর্ি নাব্রেি িাব্রেখ ও র্িকয়ে েকে প্রাি আকবের্ বাব্রিি বকি গণ্য েকব।  

১০। ব্রর্কয়াকগে ব্রবষকয় ব্লোর্ প্রোে সুোব্রেশ বা িেব্রবে প্রাথীে অকযাগ্যিা ব্রেকর্কব গণ্য েকব। 

১১। ব্রিব্রখি ও ব্লিৌব্রখে েেীক্ষাে ব্লর্াটিশ প্রাথীে ব্লিাবাইকি SMS এে িাধ্যকি িার্াকর্া েকব। এছাড়াও, ইস্টার্ ন 

লুব্রিকেন্টস  ব্লেন্ডার্ ন ব্রিব্রিকেকডে ওকয়বর্াইকেে িাধ্যকিও িার্া যাকব। 

১২। এই ব্রর্কয়াগ ব্রবজ্ঞব্রি র্ম্পব্রেনি ব্লোর্ র্াংকশাির্, র্াংকযাির্ (যব্রে থাকে) এবাং েেীক্ষা র্াংক্রান্ত যাবিীয় িথ্য 

www.elbl.portal.gov.bd/www.elbl.gov.bd এ োওয়া যাকব। 

১৩। ব্রর্কয়াগ ব্রবজ্ঞব্রিকি উব্রিব্রখি ব্লযাগ্যিাে র্াকথ অর্ািিস্যপূণ ন িথ্য ব্রেকয় পূেণকৃি আকবের্ ব্রর্কয়াকগে ব্লয ব্লোর্ 

েয নাকয় বাব্রিি েকব এবাং এ ব্রবষকয় ব্লোর্ আেব্রত্ত গ্রেণকযাগ্য েকব র্া। ব্লোর্ প্রাথী ব্রর্কয়াগ িাকভে েে িাঁে প্রেত্ত 

িথ্য ব্লোর্ ব্রিথ্যা প্রিাব্রণি েকি ব্রর্কয়াগ বাব্রিির্ে িাে ব্রবরুকদ্ধ আইর্ানুগ ব্যবস্থা গ্রেণ েো েকব। 

১৪। প্রাথীগণকে ব্লিৌব্রখে েেীক্ষা অাংশগ্রেকণে র্িয় র্েি মূি েব্রিিাব্রে/র্াটি নব্রিকেে এে মূিেব্রে, ব্লযির্-

ব্রশক্ষাগি ব্লযাগ্যিা, অব্রভজ্ঞিা র্র্ে, িািীয় েব্রেচয়েত্র (এর্আইব্রড)/মুব্রক্তকযাদ্ধা র্ন্তাকর্ে ব্লক্ষকত্র র্াংব্রিষ্ট 

মুব্রক্তকযাদ্ধাে র্র্েেত্র, র্াগব্রেেকেে প্রিাণ ব্রেকর্কব ইউব্রর্য়র্ েব্রেষে/কেৌের্ভা/ব্রর্টি েকে নাকেশর্ ের্তনে প্রেত্ত র্র্ে 

প্রেশ নর্ েেকি েকব এবাং অর্িাইকর্ পূেণকৃি application form এে েব্রে র্ে প্রথি ব্লেব্রণে ব্লগকিকেড 

েি নেিনা ের্তনে র্িযাব্রয়িপুব নে উেকোব্রিব্রখি েব্রিিাব্রেে এে ব্লর্ে িকোেব্রে োব্রখি েেকি েকব। আকবের্োেী 

মুব্রক্তকযাদ্ধা/শেীে মুব্রক্তকযাদ্ধাে পুত্র বা েন্যা েকি, ব্রিব্রর্ ব্লয মুব্রক্তকযাদ্ধা/শেীে মুব্রক্তকযাদ্ধাে পুত্র বা েন্যা এ িকি ন 

র্াংব্রিষ্ট ইউব্রর্য়র্ েব্রেষে ব্লচয়ােম্যার্/ব্রর্টি েকে নাকেশকর্ে ওয়াড ন োউব্রন্সিে/কেৌের্ভা ব্লিয়ে/কেৌের্ভাে 

োউব্রন্সিে ের্তনে প্রেত্ত র্র্কেে র্িযাব্রয়ি িকোেব্রে ব্লোম্পাব্রর্ ের্তনেকক্ষে ব্রর্েে উেস্থাের্ েেকি েকব।  

১৫। প্রাথীগণকে চূড়ান্ত ব্রর্কয়াগ িাকভে পূকব ন স্বাস্থয েেীক্ষায় (কডাে ব্লেস্টর্ে) উত্তীণ ন েকি েকব।  

১৬। ব্রর্কয়াগোেী ের্তনেক্ষ ব্লোর্ োেণ েশ নাকর্া ব্যব্রিকেকে ব্লয ব্লোর্ র্িয় প্রকয়াির্কবাকি এ ব্রর্কয়াগ 

োয নক্রি/প্রব্রক্রয়া আাংব্রশে বা র্ম্পূণ ন েব্রেবিনর্, বাব্রিি এবাং প্রাথীকেে োউকে ব্রর্কয়াগ প্রোর্ েো বা র্া েোে 

ব্লক্ষকত্র চূড়ান্ত ব্রর্দ্ধান্ত গ্রেকণে অব্রিোে র্াংেক্ষণ েকে।  

১৭। Online-এ আকবের্ েত্র পূেণ র্াংক্রান্ত ব্রর্য়িাবিী ও শিনাবব্রি : 

ে) েেীক্ষায় অাংশগ্রেকণ ইচ্ছুে প্রাথীগণকে http://elbl.teletalk.com.bd এ আকবের্েত্র পূেণ েেকি েকব। 

আকবেকর্ে র্িয়র্ীিা ব্রর্নরূে:  

I) Online-এ আকবের্েত্র পূেণ ও েেীক্ষাে ব্রি িিাোর্ শুরুে িাব্রেখ ও র্িয়: ১৫.১২.২০২১ ব্রি: র্োি: ৯.০০ 

ঘটিো। 

II) Online-এ আকবের্েত্র পূেণ ও েেীক্ষা ব্রি িিাোকর্ে ব্লশষ িাব্রেখ ও র্িয়: ১৪.০১.২০২২ ব্রি: ব্রবোি: 

৫.০০ ঘটিো। 

উক্ত র্িয়-র্ীিাে িকধ্য User ID প্রাি প্রাথীগণ Online এ আকবের্েত্র িিাোকর্ে র্িয় ব্লথকে েেবিী 

৭২(বাোত্তে) ঘন্টাে িকধ্য SMS এ েেীক্ষা ব্রি িিা ব্রেকি োেকবর্। 

খ) Online আকবের্েকত্র প্রাথী িাঁে স্বাক্ষে (দেঘ নয ৩০০×প্রস্থ ৮০) Pixel এবাং েব্রির্ ছব্রব (দেঘ নয ৩০০×প্রস্থ 

৩০০) Pixel েযার্ েকে ব্রর্ি নাব্রেি স্থাকর্ Upload েেকবর্। 

গ) Online আকবের্েকত্র পূেণকৃি িথ্যই ব্লযকেতু েেবিীকি র্েি োয নক্রকি ব্যবহৃি েকব, ব্লর্কেতু Online 

আকবের্েত্র Submit েোে পূকব নই পূেণকৃি র্েি িকথ্যে র্ঠিেিা র্ম্পকেন প্রাথী ব্রর্কি শিভাগ ব্রর্ব্রিি েকবর্। 

ঘ) প্রাথীে Online-এ পূেণকৃি আকবের্েকত্রে এেটি েব্রঙ্গর্ ব্রপ্রন্ট েব্রে েেীক্ষা র্াংক্রান্ত ব্লয ব্লোর্ প্রকয়ািকর্ে 

র্োয়ে ব্রেকর্কব র্াংেক্ষণ েেকবর্ এবাং ব্লিৌব্রখে েেীক্ষা র্িয় ০১ (এে) েব্রে িিা ব্রেকবর্। 
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১৮। SMS ব্লপ্রেকণে ব্রর্য়িাবব্রি ও েেীক্ষা ব্রি প্রোর্: 

ে) Online-এ আকবের্েত্র (Application Form) যথাযথভাকব পূেণ েকে ব্রর্কে নশর্া িকিা ছব্রব এবাং 

স্বাক্ষে Upload েকে আকবের্েত্র Submit র্ম্পন্ন েো েকি েব্রম্পউোকে ছব্রবর্ে Application 

Preview ব্লেখা যাকব। ব্রর্ভু নিভাকব আকবের্েত্র Submit েো র্ম্পন্ন প্রাথী এেটি User ID, ছব্রব এবাং 

স্বাক্ষেযুক্ত এেটি Applicant’s Copy োকবর্। উক্ত Applicant’s Copy প্রাথী ব্রপ্রন্ট অথবা 

Download েকে র্াংেক্ষণ েেকবর্। 

Applicant’s Copy ব্লি এেটি User ID র্ম্বে ব্লেয়া থােকব এবাং উক্ত User ID র্ম্বে ব্যবোে েকে প্রাথী 

ব্রর্কনাক্ত েদ্ধব্রিকি ব্লয ব্লোর্ Teletalk Prepaid Mobile র্ম্বকেে িাধ্যকি ০২(দুই)টি SMS েকে েেীক্ষা 

ব্রি বাবে ১ ব্লথকে ৬ র্াং ক্রব্রিকেে িন্য ৩০০/- (ব্রির্শি) োো এবাং ৭ ব্লথকে ৮ র্াং ক্রব্রিকেে িন্য ২৫০/- 

(দুইশি েঞ্চাশ) োো Teletalk র্াব্রভ নর্ চািনর্ে অর্ব্রিে ৭২(বাোত্তে) ঘন্টা িকধ্য িিা ব্রেকবর্। ব্রবকশষভাকব 

উকিখ্য, Online এ আকবের্ েকত্রে র্েি অাংশ পূেণ েকে Submit েো েকিও েেীক্ষা ব্রি িিা র্া ব্লেওয়া 

েয নন্ত Online আকবের্েত্র ব্লোর্ অবস্থাকিই গৃেীি েকব র্া। 

১ি SMS: ELBL<space> User ID ব্রিকখ  send েেকি েকব 16222 র্ম্বকে।   

২য় SMS: ELBL<space> Yes <space> PIN ব্রিকখ  send েেকি েকব 16222 র্ম্বকে। 

খ) প্রকবশেত্র প্রাব্রিে ব্রবষয়টি http://elbl.teletalk.com.bd  অথবা ইএিব্রবএি এে 

www.elbl.portal.gov.bd/www.elbl.gov.bd এে ওকয়বর্াইকে এবাং প্রাথীে ব্লিাবাইি ব্লিাকর্ SMS 

এে িাধ্যকি (শুধু ব্লযাগ্য প্রাথীকেেকে) যথা র্িকয় িার্াকর্া েকব। Online আকবের্েকত্র প্রাথী ের্তনে প্রেত্ত 

ব্লিাবাইি ব্লিাকর্ েেীক্ষা র্াংক্রান্ত যাবিীয় ব্লযাগাকযাগ র্ম্পন্ন েো েকব ব্রবিায় উক্ত র্ম্বেটি র্াব নক্ষব্রণে র্চি োখা, 

SMS েড়া এবাং প্রাি ব্রর্কে নশর্া িাৎক্ষব্রণেভাকব অনুর্েণ েো বাঞ্চর্ীয়। 

গ) SMS এ ব্লপ্রব্রেি User ID এবাং password ব্যবোে েকে েেবিীকি ব্লোি র্ম্বে, েকেে র্াি, ছব্রব, 

েেীক্ষাে িাব্রেখ, র্িয় ও ব্লভনুযে র্াি ইিযাব্রে িথ্য র্ম্বব্রিি প্রকবশেত্র প্রাথী Download পূব নে ব্রপ্রন্ট (র্ম্ভব 

েকি েব্রির্) েকে ব্রর্কবর্। প্রাথী এ প্রকবশেত্রটি ব্রিব্রখি েেীক্ষায় অাংশগ্রেকণে র্িকয় এবাং উত্তীণ ন েকি ব্যবোব্রেে ও 

ব্লিৌব্রখে েেীক্ষাে র্িকয় অবশ্যই প্রেশ নর্ েেকবর্। 

ঘ) শুধু Teletalk Prepaid Mobile  ব্লিার্ ব্লথকে প্রাথীগণ ব্রর্নবব্রণ নি SMS েদ্ধব্রি অনুর্েণ েকে ব্রর্ি 

ব্রর্ি User ID Serial এবাং PIN পূর্রুদ্ধাে েেকি োেকবর্। 

I) User ID িার্া থােকি ELBL<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 

16222. Example: ELBL Help User ABCDEF & Send to 16222 

II) PIN র্ম্বে িার্া থােকি ELBL<space>Help<space> PIN <space>PIN No & Send to 

16222. Example  ELBL  Help PIN 12345678 & Send to 16222 

ি) অর্িাইকর্ আকবের্ েেকি ব্লোর্ র্িস্যা েকি ব্লেব্রিেে র্ম্বে ব্লথকে ১২১ র্ম্বকে েি েরুর্ অথবা ব্রর্েেস্থ 

ব্লেব্রিেে োস্টিাে ব্লেয়াকে ব্লযাগাকযাগ েরুর্। 
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