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cÎ bs-2-BwU(১৯৫)AvBIAvB/িনেয়াগ/২০১৮/ তািরখঃ 
     ০৮ ই াবণ, ১৪২৬ 

২৩ লাই, ২০১৯ 
অভ রীণ স দ িবভাগ, ম ণালয়, অিধশাখা-৩ ( ) এর প  নং-০৮.০০.০০০০.০৩৮.১১.০০১.১৭, তািরখ ১৩/০৫/২০১৯ 

কা মস গােয় া ও তদ  অিধদ র, য়ী
দরখা  

আহবান করা 
. নং পেদর নাম পেদর 

সং া 
বতন ল (জাতীয় 
বতন ল ২০১৫ 

মাতােবক) 

িশ াগত যা তা ও 
অিভ তা  

‡h mKj †Rjvi 
evwm›`vMY Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb 
০১। উ মান সহকারী  ০২ ১০২০০-২৪৬৮০/-  

(ে ড-১৪) 
কান  ী ত িব িব ালয় 

হেত াতক িড ী/সমমােনর 
পরী ায়  

তেব 
এিতম ও শারীিরক 
িতব ী কাটার ে  

সকল জলার াথ গণ 
আেবদন করেত পারেবন। 

০২। ক ািশয়ার  ০২ ১০২০০-২৪৬৮০/-       
(ে ড-১৪) 

কান  ী ত িব িব ালয় 
হেত  াতক 
িড ী/সমমােনর পরী ায় 

 
০৩। অিফস সহকারী কাম 

কি উটার া িরক  
০৪ ৯৩০০-২২৪৯০/-        

(ে ড-১৬) 

Word 
Processing/Typing 

০৪। গাড়ীচালক ০৩ ৯৩০০-২২৪৯০/-        
(ে ড-১৬) 

(ক) ৮ম নী পাশ 
(খ) বধ াইিভং লাইেস  

(গ) 

খ নতম ০৩ (িতন) 

বছেরর  গাড়ী চালােনার  

বা ব অিভ তা 

  
 
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কা মস গােয় া ও তদ  অিধদ র 

আইিডইিব ভবন (১০ম তলা) 
১৬০/এ, কাকরাইল িভআইিপ সড়ক, ঢাকা-১০০০ 

[ Fax -48313697,Web:www.ci.gov.bd, 
 Email-dg-intelligence@customs.gov.bd] 

 

 



০৫। িসপাই ০৭ ৯০০০-২১৮০০/- 
(ে ড-১৭) 

 

(ক) কান ী ত  
থেক এস.এস.িস বা 

সমমােনর পরী ায় উ ী

আেবদন ফরম রণ এবং পরী ায় অংশ হেণর ে  িন বিণত শতাবলী অব ই অ সরণ করেত হেবঃ 

০১। ০১ লাই, ২০১৯

শারীিরক

০২। 

০৩। 

০৪। যা তা 

ায়ী

Application Form 
ায়ী 

এ িবষেয় 
কান আপি  হণেযা  নয়।  



ক. পরী ায় অংশ হেণর ই ক াথ   http://ciid.teletalk.com.bd এই ওেয়বসাইেট আেবদনপ  রণ করেত পারেবন। 

আেবদেনর সময়সীমা িন প: 

i. Online এ আেবদনপ  রণ ও পরী ার িফ জমাদান র তািরখ ও সময়: ২৯ লাই, ২০১৯, সকাল- ১০:০০ টা। 

ii. Online এ আেবদনপ  জমাদােনর শষ তািরখ ও সময়: ২৭ আগ , ২০১৯, িবকাল- ০৫:০০ টা।

উ  সময়সীমার মে  User ID া  াথ গণ Online-এ আেবদনপ  Submit-এর সময় থেক পরবত  ৭২ (বাহা র) 

ঘ ার মে  এসএমএস এ পরী ার িফ জমা িদেত পারেবন।

খ. Online আেবদনপে  াথ  ত র া র (ৈদঘ  ৩০০×  ৮০ pixel) ও রি ন ছিব (ৈদঘ  ৩০০×  ৩০০ pixel) ান 

কের িনধািরত ােন Upload করেবন। 

গ. Online আেবদনপে  রণ ত ত  যেহ  পরবত  সকল কায েম ব ত হেব, সেহ  Online এ আেবদনপ  

Submit করার েব রণ ত সকল তে র স কতা স েক াথ  িনেজ শতভাগ িনি ত হেবন। 

ঘ. াথ  Online এ রণ ত আেবদনপে র এক  রি ন ি  কিপ পরী া সং া  য কান েয়াজেনর সহায়ক িহেসেব 

সংর ণ করেবন।  

ঙ. SMS রেণর িনয়মাবলী ও পরী ার িফ দান: Online এ আেবদনপ  (Application Form) যথাযথভােব রণ 

কের িনেদশনা মেত ছিব এবং া র upload কের আেবদনপ  Submit করা স  হেল কি উটাের ছিবসহ

Application Preview দখা যােব। িন লভােব আেবদনপ  Submit করা স  াথ  এক  User ID, ছিব এবং 

া র  এক  Applicant’s copy পােবন। উ  Applicant’s copy াথ  download বক রি ন ি  কের 

সংর ণ করেবন। Applicant’s কিপেত এক  User ID ন র দয়া থাকেব এবং User ID ন র বহার কের াথ  

িনে া  প িতেত য কান Teletalk pre-paid mobile ন েরর মা েম ০২ ( ই)  SMS কের পরী ার িফ বাবদ 

১১২/- টাকা অনিধক ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  জমা িদেবন। এখােন িবেশষভােব উে  য, Online এ আেবদনপে র 

সকল অংশ রণ কের Submit করা হেলও পরী ার িফ জমা না দয়া পয  Online আেবদনপ  কান অব ােতই হীত হেব 

না। 

 থম SMS: CIID<space>User ID িলেখ Send করেত হেব  ন ের। 

 Example: CIID ABCDEF 

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

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

 ি তীয় SMS: CIID<space>Yes<space>PIN িলেখ Send করেত হেব  ন ের। 



 Example: CIID YES 12345678 

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

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

চ. েবশপ  াি র িবষয়  http://ciid.teletalk.com.bd ওেয়বসাইেট এবং াথ র মাবাইল ফােন SMS এর মা েম 

( মা  যা  াথ েদরেক) যথাসমেয় জানােনা হেব। Online আেবদনপে  াথ র দ  মাবাইল ফােন পরী া সং া  

যাবতীয় যাগােযাগ স  করা হেব িবধায় উ  ন র  সাব িণক সচল রাখা, SMS পড়া এবং া  িনেদশনা 

তাৎ িণকভােব অ সরণ করা বা নীয়। 

ছ. SMS-এ িরত User ID এবং Password বহার কের পরবত েত রাল ন র, পেদর নাম, ছিব, পরী ার তািরখ, সময় 

ও ােনর/েকে র নাম ইত ািদ ত  স িলত েবশপ  াথ  Download বক রি ন Print কের িনেবন। াথ  

েবশপ  সকল পরী ায় (িলিখত/ বহািরক/শারীিরক যা তা/েমৗিখক) অংশ হেণর সমেয় দশন করেবন; 

জ. মা  টিলটক ি - পইড মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত SMS প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User ID এবং 

Password ন ার করেত পারেবন। 

i. User ID জানা থাকেল CIID<space>Help<space>User<space>User ID & Send to  

Example: CIID Help User ABCDEF & send to

ii. PIN Number জানা থাকেল: CIID<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to

Example: CIID Help PIN 12345678 & send to

 
া িরত/- 

উপ পিরচালক 
কা মস গােয় া ও তদ  অিধদ র, ঢাকা 

ও 
সদ  সিচব 

িবভাগীয় িনবাচন কিম


