
 

অনলাইনন আনেদননর শর্ত ও ননয়মােলী      
 

ক)  পরীক্ষায় অংশ গ্রহনে ইচ্ছুক প্রার্তীনক  http://barcouncil.teletalk.com.bd ওয়েবসাইয়ে 
আনেদনপত্র পুরে কনরনর্ হইনে। আনেদননর সময়সীমা ননম্নরুপ: 

i) Online আনেদন পত্র জমাদান শুরুর র্ানরখ ও সময়ঃ ২৪/১১/২০২২,  সকাল ১০.০০ টা।  
ii) Online আনেদন পত্র জমাদাননর শশষ র্ানরখ ও সময়ঃ ২০/১২/২০২২,  নেকাল ৫.০০ টা। 
 উক্ত সময়সীমার মনযে USER ID প্রাপ্ত প্রার্তীগে পরের্তী ৭২(োহাত্তর) ঘন্টার মনযে SMS এর মাযেনম 

পরীক্ষার নি জমা নদনর্ পানরনেন।  

(খ) Online আনেদনপনত্র প্রার্তী  র্ার রনিন ছনে (দদঘতে ৩০০,  প্রস্থ ৩০০ Pixel) ও স্বাক্ষর (দদঘতে ৩০০,  প্রস্থ 
৮০ Pixel) স্ক্োন কনর ননযতানরর্ স্থানন Upload কনরনেন। ছনের সাইজ সনেতাচ্চ 100 KB ও স্বাক্ষনরর সাইজ 
সনেতাচ্চ 60 KB হইনর্ হইনে। 

(গ) Online আনেদনপনত্র পূরেকরৃ্ র্র্েই শেনহর্ু পরের্তী সকল কােতক্রনম েেেহৃর্ হইনে, শসনহর্ু Online এ 

আনেদনপত্র Submit করার পূনেতই পূরেকৃর্ সকল র্নর্ের সনিকর্া সম্পনকত প্রার্তী নননজ শর্ভাগ নননির্ 

হইনেন। 

(ঘ) প্রার্তী Online এ পূরেকৃর্ আনেদনপনত্রর একনট নপ্রন্ট কনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শে শকান প্রনয়াজনন সহায়ক 

নহসানে সংরক্ষে কনরনেন এেং শমৌনখক/েেেহানরক পরীক্ষার সময় এক কনপ জমা নদনেন। 
(ঙ)  SMS শপ্ররনের ননয়মােলী ও পরীক্ষার নি প্রদান : 
 Online -এ আনেদনপত্র (Application Form) ের্াের্ভানে পূরে কনরয়া নননদতশনা মনর্ ছনে এেং স্বাক্ষর 

Upload কনরয়া আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন হইনল কনম্পউটানর ছনেসহ Application Preview শদখা 
োইনে। ননভুতলভানে আনেদনপত্র Submit করা সম্পন্ন প্রার্তী একনট USER ID, ছনে এেং স্বাক্ষরেুক্ত একনট 
Applicant`s Copy পাইনেন। উক্ত Applicant`s Copy প্রার্তী নপ্রন্ট অর্ো Download কনরয়া সংরক্ষে 
কনরনেন। Applicant`s কনপনর্ একনট USER ID নম্বর শদওয়া র্ানকনে এেং USER ID নম্বর েেেহার 
কনরয়া প্রার্তী নননম্নাক্ত পদ্ধনর্নর্ শে শকান শটনলটক নপ্র-নপইড শমাোইল নম্বনরর মাযেনম ০২ (দুই) নট SMS 

কনরয়া পরীক্ষার নি োেদ ক্রনমক নং ১ শর্নক ৩ এর পনদর জন্য ১০০০/- টাকা ও টেলিেয়ের এর 
সালভিস চার্ি বাবদ ১২০.০০ োো ট াে ১১২০/-  োো এবং ক্রল ে নং ৪ হয়ে ৬ পর্িন্ত 
পয়দর র্ন্য ৫০০/- টাকা ও টেলিেয়ের এর সালভিস চার্ি বাবদ ৬০.০০ োো ট াে ৫৬০/- 
োো (অয়েরৎয়র্াগ্য) পরের্তী ৭২ (োহাত্তর) ঘন্টার মনযে জমা নদনেন। নেনশষভানে উনেখে, Online -
এ আনেদনপনত্রর সকল অংশ পূরে কনরয়া Submit করা হইনলও পরীক্ষার নি জমা না শদওয়া পেতন্ত Online 
আনেদনপত্র শকান অেস্থানর্ই গৃহীর্ হইনে না। 

 

 প্রর্ম SMS :  BARCOUNCIL <space>USER ID  নলনখয়া Send কনরনর্ হইনে ১৬২২২ নম্বনর। 
 Example: BARCOUNCIL ABCDEF 
 

 Reply: Aplicant`s Name, TK 1120/- or 560/- will be charged application fee. Your 
PIN is 12345678. To Pay fee Type BARCOUNCIL <space> YES<space>PIN and 
Send to 16222 

 

 নির্ীয় SMS: BARCOUNCIL <space> YES <space> PIN  নলনখয়া Send কনরনর্ হইনে 
১৬২২২ নম্বনর। 

 Example:  BARCOUNCIL YES 12345678  
  

 Reply: Congratulation Aplicant`s Name, payment completed succesfully for 
BARCOUNCIL Application for the post of XXXXXXXXXX User ID is (ABCDEF) and 

http://barcouncil.teletalk.com.bd/


Password (XXXXXXX). 

(চ) প্রনেশ পত্র প্রানপ্তর নেষয়নট http://barcouncil.teletalk.com.bd অর্ো োর কাউনিনলর ওনয়ে 
সাইট www.barcouncil.gov.bd এেং প্রার্তীর শমাোইল শিানন SMS এর মাযেনম (শুযুমাত্র শোগে 
প্রার্তীনদরনক) ের্াসমনয় জানাননা হইনে। Online আনেদন পনত্র প্রার্তীর প্রদত্ত শমাোইল শিানন পরীক্ষা 
সংক্রান্ত োের্ীয় শোগানোগ সম্পন্ন করা হইনে নেযায় উক্ত নম্বরনট সােতক্ষননক সচল রাখা, SMS Read 
করা এেং প্রাপ্ত নননদতশনা র্াৎক্ষননকভানে অনুসরে করা োঞ্চনীয়।  

(ছ) USER ID এেং Password েেেহার কনরয়া পরের্তীনর্ শরাল নম্বর, পনদর নাম, ছনে, পরীক্ষার র্ানরখ, 

সময় ও শভনুের নাম ইর্োনদ র্র্ে সম্বনলর্ প্রনেশপত্র প্রার্তী Download পূেতক Print (সম্ভে হনল রনিন) 

কনরয়া নননেন। প্রার্তী প্রনেশপত্রনট নলনখর্ পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সমনয় এেং উত্তীেত হইনল শমৌনখক পরীক্ষার 

সমনয় অেশ্যই প্রদশতন কনরনেন।  

(জ) শুযু শটনলটক নপ্রনপইড শমাোইল শিান শর্নক প্রার্তীগে ননম্নেনেতর্ SMS পদ্ধনর্ অনুসরে কনরয়া ননজ ননজ 
USER ID এেং Password পুনরুদ্ধার কনরনর্ পানরনেন।  
i) USER ID জানা র্াকনল: 

  BARCOUNCIL <space> Help <space> USER <space> USER ID & Send to 
১৬২২২ নম্বনর 

 Example: BARCOUNCIL Help USER ABCDEF  
 

ii) PIN Number জানা র্াকনল: 
  BARCOUNCIL <space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to ১৬২২২ 
নম্বনর। 

 Example: BARCOUNCIL Help PIN 12345678  

(ঝ) প্রার্তীনক অনলাইন আনেদনপনত্রর নডক্লানরশন অংনশ এ মনমত শঘাষো নদনর্ হইনে শে, প্রার্তী কর্ৃতক 

আনেদনপনত্র প্রদত্ত সকল র্র্ে সনিক এেং সর্ে। প্রদত্ত র্র্ে অসর্ে ো নমর্ো প্রমাননর্ হইনল অর্ো শকাননা 

অনোগের্া যরা পনিনল ো শকাননা প্রর্ারো ো দুেতীনর্র আশ্রয় গ্রহে কনরনল পরীক্ষার পূনেত ো পনর এমননক 

নননয়ানগর পনর শে শকান পেতানয় প্রার্তীর্া োনর্ল এেং প্রার্তীর নেরুনদ্ধ আইনগর্ েেেস্থা গ্রহে করা োইনে।  

 (ঞ) লবজ্ঞলিলে পলিো ছাড়াও োংলানদশ োর কাউনিনলর ওনয়ে সাইট www.barcouncil.gov.bd এবং 
http://barcouncil.teletalk.com.bd অথবা QR Code স্ক্যান এর 
 াধ্যয়  বাংিায়দয়ের এে াি রাষ্ট্রীে ট াবাইি অপায়রের টেলিেয়ের 
র্বয়পােিাি https://alljobs.teletalk.com.bd ওয়েবসাইয়ে সরাসলর 
প্রয়বে েলরোও লবজ্ঞলিলে পাওো র্াইয়ব। লনয়োগ্ পরীক্ষার োলরখ, স ে ও 
অন্যান্য েথয www.barcouncil.gov.bd ওয়েবসাইে হইয়ে র্ানা 
র্াইয়ব। 

(ট) চাকুরীরর্ প্রার্তীনদরনক অেশ্যই ের্াের্ কর্ৃতপক্ষনক অেনহর্ কনরয়া আনেদন কনরনর্ হনে। নলনখর্ পরীক্ষায় 

উত্তীেত হইনল শমৌনখক পরীক্ষায় দনললানদ দানখনলর সময় ের্াের্ কর্ৃতপনক্ষর মাযেনম সংনিষ্ট কাগজপত্র 

শপ্ররে কনরনর্ হইনে এেং ের্াের্ কর্ৃতপনক্ষর অনুমনর্ পত্র দানখল/প্রদশতে কনরনর্ হইনে। ক্রুলেপরূ্ি 

/অসম্পূর্ি আয়বদনপি টোন োরন দেিায়না বযলেয়রয়ে বালেি বলিো গ্র্য হইয়ব।   
(ি) Online এ আনেদন কনরনর্ শকান সমস্যা হইনল শে শকান শটনলটক শমাোইল হইনর্ ১২১ এ কল করুন। 

ইহা ছািাও vas.query@teletalk.com.bd অথবা alljobs.query@teletalk.com.bd ই-
শমইনল শোগানোগ করা োইনে। ইহা ছাড়া টেলিেয়ের র্বয়পােিাি এর টেইসবুে টপর্ 

http://barcouncil.teletalk.com.bd/
http://barcouncil.teletalk.com.bd/
https://alljobs.teletalk.com.bd/


https://www.facebook.com/alljobsbdTeletalk এ ট য়সর্ এর  াধ্যয় ও 
টর্াগ্ায়র্াগ্ েরা র্াইয়ব। (Mail এর Subject-এ Organization Name: 
BARCOUNCIL Post Name ****, Applicants User ID, Contact Number অেশ্যই উনেখ 
কনরনর্ হইনে)।  

(ড) আয়বদনোরীয়ে ট ৌলখে পরীক্ষা গ্রহয়র্র স ে লনম্নবলর্িে োগ্র্পিালদর  ূিেলপ প্রদেিন এবং 
প্রথ  টের্ীর টগ্য়র্য়েড ে িেেিা েেতিে সেযালেে অনুলিলপ র্ া প্রদান েরয়ে হয়ব। 

১) লেক্ষাগ্ে টর্াগ্যো সম্পলেিে সেি প্রোর  ূি/সা লেে ও প্রয়র্ার্য টক্ষয়ি অলভজ্ঞো 
সনদপয়ির সেযালেে েলপ। 
২) র্ােীে পলরচেপি/র্ন্ম লনবন্ধন সনয়দর সেযালেে েলপ। 
৩) সংলিষ্ট ইউলনেন পলরষয়দর টচোর যান/য়পৌরসভার ট ের/লসলে েয়পিায়রেয়নর ওোডি 
োউলিির েেতিে প্রদত্ত নাগ্লরে সনদপি। 
৪) োরীলরে প্রলেবন্ধী প্রাথিীয়দর টক্ষয়ি সরোয়রর সবিয়েষ নীলে ািা অনুর্ােী উপরু্ক্ত 
েেতিপয়ক্ষর সালেিলেয়েে এবং  ুলক্তয়র্াদ্ধা টোোে আয়বদনোরী প্রাথিীয়দর টক্ষয়ি সরোয়রর 
সবিয়েষ নীলে ািা অনুর্ােী  ুলক্তর্দু্ধ লবষেে  ন্ত্রর্ািে েেতিে প্রদত্ত  লুক্তয়র্াদ্ধা ও েহীদ 
 ুলক্তয়র্াদ্ধায়দর পিু-েন্যার লপো- াোর/পিু েন্যার পুি-েন্যাগ্য়র্র লপো হ/ াো হ এর 
 ুলক্তয়র্াদ্ধা সনদপি (সংলিষ্ট  লুক্তয়র্াদ্ধার র্ােীে পলরচেপি/র্ন্ম লনবন্ধন সনদসহ)। 
৫) আয়বদনোরীয়ে  লুক্তয়র্াদ্ধা/েহীদ  ুলক্তয়র্াদ্ধার পুি-েন্যা এবং  ুলক্তয়র্াদ্ধা/েহীদ 
 ুলক্তয়র্াদ্ধার পুি-েন্যার পুি-েন্যা হয়ি আয়বদয়নর সায়থ  ুলক্তয়র্াদ্ধার সম্পেি উয়েখপূবিে প্রথ  
টের্ীর টগ্য়র্য়েড ে িেেিা অথবা সংলিষ্ট ইউলনেন পলরষয়দর টচোর যান/য়পৌরসভার ট ের/লসলে 
েয়পিায়রেয়নর ওোডি োউলিির েেতিে প্রদত্ত প্রেযেনপি। 
৬) Online এ পূরর্েতে আয়বদনপয়ির েলপ (Applicant’s Copy) ও প্রয়বেপয়ির েলপ।  

(ঢ)েেতিপক্ষ প্রয়োর্য়ন টর্ টোন েেি সংয়র্ার্ন, সংয়োধ্ন এবং পলরবেিন েরার ক্ষ ো সংরক্ষর্ 
েয়রন। েেতিপক্ষ অলনবার্ি োরর্ বেে: লনয়োগ্ প্রলক্রো টর্ টোন পর্িায়ে স্থলগ্ে/বালেি েরার ক্ষ ো 
সংরক্ষর্ েয়রন। 
েেতিপক্ষ পয়দর সংখযা হ্রাস/বতলদ্ধর ক্ষ ো সংরক্ষর্ েয়রন। 
(র্)প্রাথিীয়ে লনবিাচনী পরীক্ষাে অংেগ্রহয়র্র র্ন্য টোন প্রোর ভ্র র্ ভাো/দদলনে ভাো টদো হয়ব 
না। 
(ে)ত্রুলেপূর্ি/অসম্পরূ্ি আয়বদনপি টোন োরর্ দেিায়না বযলেয়রয়েই বালেি বয়ি গ্র্য হয়ব। 
(থ)এ লনয়োগ্ লবজ্ঞলিয়ে উয়েখ েরা হেলন এ ন টোন লবষয়ে সরোলর প্রচলিে আইন, সার্কিিার ও 
লবলধ্-লবধ্ান অনুসরর্ েরা হয়ব। 
(দ)লনয়োয়গ্র বযাপায়র েেতিপয়ক্ষর লসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বয়ি গ্র্য হয়ব। 
 
 

(মমাোঃ আফজাল উর রহমান) 

ভারপ্রাপ্ত সচিব  

বাাংলামেশ বার কাউচিল 
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