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রনদয়াগ রবজ্ঞরি
শশখ হারসনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনরিটিউট, সাভার, ঢাকা এর রাজস্বখাতভুক্ত রনদনাক্ত পেসমূহ পূরদণর রনরমত্ত সম্পূণ য অস্থায়ী রভরত্তদত
সরাসরর রনদয়াদগর জন্য বাাংলাদেদশর স্থায়ী নাগররকদের রনকট শেদক রননরলরখত শদতয shniyd.teletalk.com.bd এ
অনলাইদন েরখাস্ত আহবান করা র্াদছঃ
ক্র:নাং
পদের নাম ও শবতন শেল (জাতীয়
পদের
রশক্ষাগত শর্াগ্যতা
শবতন শেল ২০১৫ অনুর্ায়ী)
সাংখ্যা
০১
০৪টি
ক) শকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হদত প্রেম শেণী বা সমমাদনর রসরজরপএদত
সহকারী পররচালক
স্নাতদকাত্তর রডেী; অেবা
(শেড- ৯ম) ২২০০০-৫৩০৬০/খ) শকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হইদত অনুুন রিতীয় শেরণ বা সমমাদনর
রসরজরপএদত সাংরিষ্ট রবষদয় স্নাতদকাত্তর রডেীসহ রিতীয় শেরণ বা সমমাদনর
রসরজরপএদত স্নাতক(সম্মান) রডরে; অেবা
গ) শকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হইদত অন্যুন রিতীয় শেরণ বা সমমাদনর
রসরজরপএদত ৪ (চার) বৎসর শময়ারে স্নাতক (সম্মান) রডরে।
শর্ রবষদয় স্নাতক ও স্নাতদকাত্তর রডেী রশক্ষাগত
শর্াগ্যতা
োকদত হদব
(নুুনতম)
০২
প্রভাষক (আইরসটি)
০১টি
করিউটার সাদয়ন্স/ ইনফরদমশন এন্ড ক)
শকান
স্বীকৃত
(শেড- ৯ম) ২২০০০-৫৩০৬০/করমউরনদকশন শটকদনালরজ/ করিউটার রবশ্বরবদ্যালয় হদত প্রেম
সাদয়ন্স এন্ড ইরিরনয়াররাং
শেণী
বা
সমমাদনর
সাংরিষ্ট
০৩
প্রভাষক (করমউরনদকটিভ ইাংরলশ
০১টি
ক) স্নাতক: ইংলিশ/ইাংরলশ ফর রিকারস য রসরজরপএদত
রবষদয় স্নাতদকাত্তর রডেী;
ল্াাংগুদয়জ)
অব আোর ল্াাংগুদয়জ (ESOL)।
(শেড- ৯ম) ২২০০০-৫৩০৬০/খ) স্নাদতাদকাত্তর: টিরচাং ইাংরলশ টু অেবা
রিকারস য অব আোর ল্াাংগুদয়জ খ)
শকান
স্বীকৃত
(TESOL)/ ইাংরলশ ল্াাংগুদয়জ টিরচাং রবশ্বরবদ্যালয় হইদত অনুুন
(ELT)/ ইাংরলশ ল্াাংগুদয়জ টিরচাং এন্ড রিতীয় শেরণ বা সমমাদনর
রসরজরপএদত
সাংরিষ্ট
এপ্লাইড রলাংগুইসটিকস(ELTAL)
০৪
প্রভাষক (টুুররজম এন্ড
০১টি
টুুররজম
এন্ড
হসরপটারলটি রবষদয় স্নাতদকাত্তর রডেীসহ
হসরপটারলটি ম্যাদনজদমন্ট)
ম্যাদনজদমন্ট/টুুররজম এন্ড হসরপটারলটি অন্যুন রিতীয় শেরণ বা
রসরজরপএদত
(শেড- ৯ম) ২২০০০-৫৩০৬০/শটকদনালরজ/ শহাদটল ম্যাদনজদমন্ট এন্ড সমমাদনর
স্নাতক (সম্মান) রডেী;
টুুররজম
অেবা
য
০৫
প্রভাষক (হটিকালচার)
০১টি
স্নাতক; কৃরষ এবাং
য
গ)
শকান
স্বীকৃত
(শেড- ৯ম) ২২০০০-৫৩০৬০/স্নাতদকাত্তর: হটিকালচার
০৬
প্রভাষক (ফুাশন রডজাইন এন্ড
০১টি
শটক্সটাইল ফুাশন রডজাইন / ফুাশন এন্ড রবশ্বরবদ্যালয় হইদত অন্যুন
রিতীয় শেরণ বা সমমাদনর
শটকদনালরজ)
শটকদনালরজ
রসরজরপএদত ৪ (চার)
(শেড- ৯ম) ২২০০০-৫৩০৬০/বৎসর শময়ারে স্নাতক
(সম্মান) রডরে।
শর্ রবষদয় স্নাতদকাত্তর/স্নাতক/রডদপ্লামা
রশক্ষাগত
শর্াগ্যতা
োকদত হদব
(নুুনতম)
০৭
ইন্সট্রাক্টর (আইরসটি)
০২টি
করিউটার সাদয়ন্স/ ইনফরদমশন এন্ড ক)
শকান
স্বীকৃত
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/করমউরনদকশন শটকদনালরজ/ করিউটার রবশ্বরবদ্যালয় হইদত ন্যন্যতম
সাইন্স এন্ড ইরিরনয়াররাং
২য় শেরণ / সমমাদনর
রসরজরপএদত
সাংরিষ্ট
০৮
ইন্সট্রাক্টর (রফশাররজ)
০১টি
রফশাররজ
রবষদয় স্নাতদকাত্তর রডেী;
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/০৯
ইন্সট্রাক্টর (করমউরনদকটিভ ইাংরলশ
০২টি
ক) স্নাতক: ইংলিশ/ইাংরলশ ফর রিকারস য অেবা
ল্াাংগুদয়জ)
খ)
শকান
স্বীকৃত
অব আোর ল্াাংগুদয়জ (ESOL)।
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/খ) স্নাদতাদকাত্তর: টিরচাং ইাংরলশ টু রবশ্বরবদ্যালয় হইদত অনুুন
রিকারস য অব আোর ল্াাংগুদয়জ রিতীয় শেরণ বা সমমাদনর
সাংরিষ্ট
(TESOL)/ ইাংরলশ ল্াাংগুদয়জ টিরচাং রসরজরপএদত
(ELT)/ ইাংরলশ ল্াাংগুদয়জ টিরচাং এন্ড রবষদয় ৪(চার) বৎসর
শময়ারে
স্নাতক(সম্মান)
এপ্লাইড রলাংগুইসটিকস(ELTAL)
১০
ইন্সট্রাক্টর (ফুড এন্ড শবভাদরজ
০১টি
ফুড এন্ড শবভাদরজ শপ্রাডাকশন/ ফুড রডরে; অেবা
গ) শকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান
শপ্রাডাকশন) (শেড- ১০ম) ১৬০০০শটকদনালরজ
হইদত অন্যুন রিতীয় শেরণ
৩৮৬৪০/১১
ইন্সট্রাক্টর (ফুাশন রডজাইন এন্ড
০২টি
শটক্সটাইল ফুাশন রডজাইন অেবা ফুাশন বা সমমাদনর রসরজরপএদত
৪(চার) বৎসর শময়ারে
শটকদনালরজ) (শেড- ১০ম)
এন্ড শটকদনালরজ
রডদপ্লামা।
১৬০০০-৩৮৬৪০/১২
ইন্সট্রাক্টর (ইলিলিকযাি এন্ড
০১টি
ইলিলিকযাি
এন্ড
ইলিকট্রলিক্স ঘ) সরকার কর্তযক স্বীকৃত
শকান প্ররতষ্ঠান হইদত
ইলিকট্রলিক্স ইলিলিয়াল ং)
ইলিলিয়াল ং
শবরসক করিউটার শকাস য
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/সিন্ন।
১৩
ইন্সট্রাক্টর (কৃরষ)
০১টি
কৃলি
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/১৪
ইন্সট্রাক্টর (অল াল াবাইি)
০১টি
স্নাতক:
ম কালিকযাি/অল াল াবাইি
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/ইলিলিয়াল ং
লিললা া: অল াল াবাইি ম কলিািলি
রশক্ষাগত শর্াগ্যতা
১৫
উপসহকা ী প্রলকৌশিী
০১টি
মকাি স্বীকৃত প্রলতষ্ঠাি হইলত প্রথ মেলি বা স ালি লসলিলপএলত লসলিি
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/ইলিলিয়াল ং লবিলয় ০৪ (চা ) বছ ম য়ালি লিললা া লিলি।

১৬

সহকা ী মহালেি সুপাল িল িলিন্ট
(শেড- ১০ম) ১৬০০০-৩৮৬৪০/ব্যরক্তগত সহকারী
(শেড- ১১) ১২৫০০-৩০৩২০/-

০১টি

মকাি স্বীকৃত প্রলতষ্ঠাি হইমত প্রথ মেলি/স ালি লসলিলপএশত ০৪ বছ
ম য়ািী স্নাতক (সম্মাি) লিলি।
১৭
০২টি
শকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হইদত অন্যুন রিতীয় শেরণ/সমমাদনর রসরজরপএসহ
স্নাতক (সম্মান) রডরে এবাং সরকার অনুদমারেত প্ররতষ্ঠান হদত শবরসক
করিউটার শকাস য সিন্ন হইদত হইদব। শকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হদত
সমপদে কমপদক্ষ ০৩(রতন) বছদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা সিন্নদের
অোরিকার শেওয়া হইদব।
১৮
সহকারী লাইদেরীয়ান০১টি
শকান স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হইদত েন্থাগার রবজ্ঞান রবষদয় অন্যুন রিতীয়
(শেড-১৪) ১০২০০-২৪৬৮০/শেরণ/সমমাদনর রসরজরপএদত স্নাতক (সম্মান) রডরে।
১৯
রহসাব রক্ষক
০১টি
শকান স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় হদত অন্যুন রিতীয় শেরণ বা সমমাদনর
(শেড-১৪) ১০২০০-২৪৬৮০/রসরজরপএসহ বারনজু বা ব্যবসায় রশক্ষা রবভাদগ স্নাতক(সম্মান) রডরে।
রহসাব সাংক্রান্ত কাদজ ন্যুনতম ০৩ (রতন) বৎসদরর বাস্তব অরভজ্ঞতা
সিন্ন প্রােীগণদক অোরিকার প্রোন করা হদব।
য
২০
অরফস সহকারী কাম করিউটার
০৪টি
স্বীকৃত শবাড য হদত অন্যুন উচ্চ মাধ্যরমক সাটিরফদকট
বা সমমাদনর
মুদ্রাক্ষররক (শেড-১৬)
পরীক্ষায় রিতীয় শেরণদত উত্তীণ য এবাং সরকার স্বীকৃত প্ররতষ্ঠান হদত
৯৩০০-২২৪৯০/শবরসক করিউটার শকাস য সিন্ন হইদত হইদব। করিউটার টাইরপাং-এ
প্ররত রমরনদট বাাংলায় ও ইাংদরজীদত সব যরনন ৩০ শদের গরত।
য
২১
শিার রকপার
০১টি
শকান স্বীকৃত রশক্ষা শবাড য হইদত অন্যুন উচ্চ মাধ্যরমক সাটিরফদকট
বা
(শেড-১৬) ৯৩০০-২২৪৯০/সমমাদনর পরীক্ষায় উত্তীণ য হইদত হইদব এবাং করিউটার প্ররশক্ষণপ্রাি
হইদত হইদব।
২২
রহসাব সহকারী
০১টি
শকান স্বীকৃত রশক্ষা শবাড য হইদত বারনজু বা ব্যবসায় রশক্ষা রবভাদগ উচ্চ
য
(শেড-১৬) ৯৩০০-২২৪৯০/মাধ্যরমক সাটিরফদকট
বা সমমাদনর পরীক্ষায় কমপদক্ষ রিতীয় রবভাদগ
উত্তীণ য হইদত হইদব । করিউটার প্ররশক্ষণপ্রাি হইদত হইদব।
য
২৩
অরফস সহায়ক
০৫টি
শকান স্বীকৃত রশক্ষা শবাড য হইদত অন্যুন মাধ্যরমক স্কুল সাটিরফদকট
বা
(শেড-২০) ৮২৫০-২০০১০/সমমাদনর পরীক্ষায় উত্তীণ য হইদত হইদব ।
রনদয়াদগর শতযাবলী: ১। শেরডাং পদ্ধরতদত প্রকারশত ফলাফদল শক্ষদে রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র ০২/০৬/২০০৯ ও ০২/০৩/২০১০ তাররদখর র্োক্রদম
প্রজ্ঞাপন নাং রশম/শাঃ১১/-১(অাংশ)/৫৮২ ও রশম/শাঃ১১/১৯-১/২০০৭/১৭৪ অনুর্ায়ী বতযমান প্রচরলত রজরপএ বা শক্ষেমত, রসরজরপএ এর
রবপরীদত পূদব যর ১ম ও ২য় রবভাগ/শেরণ রননরুদপ রনি যাররত হদব:
(১) এসএসরস বা সমমান এবাং এইচএসরস বা সমমান পরীক্ষার ফলাফদলর শক্ষদেরজরপএ ৩.০০ বা তদুর্ধ্য
প্রেম রবভাগ
রজরপএ ২.০০ শেদক ৩.০০ এর কম
(২) অনুদমারেত রবশ্বরবদ্যালয় কর্তযক প্রেত্ত রসরজরপএ এর শক্ষদেঅরজযত রসরজরপএ
৪.০০ পদয়ন্ট শেদল

৫.০০ পদয়ন্ট শেদল

রসরজরপএ ৩.০০ বা তদুর্ধ্য

৩.৭৫ বা তদুর্ধ্য

রিতীয় রবভাগ
সমতূল্ শেরণ/রবভাগ
প্রেম রবভাগ

রসরজরপএ ২.২৫ বা তদুর্ধ্য রকন্তু ৩.০০ এর কম
২.৭১৩ বা তদুর্ধ্য রকন্তু ৩.৭৫ এর কম
রিতীয় রবভাগ
২। বয়সসীমা: ক) বরণ যত পদের শক্ষদে বয়সসীমা অনুর্ধ্য ৩০ বছর (০৯/০৯/২০২২রি. তাল লে) খ) বয়স প্রমাদণর জন্য এরফদডরভট েহণদর্াগ্য
নয়। মুরক্তদর্াদ্ধা, মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুে কন্যা/নাতী এবাং শাররররক প্ররতবন্ধীর শক্ষদে বয়দসর উর্ধ্যসীমা ৩২ বছর।
৩। রনদয়াগকৃত কমযকতযার চাকুরী শশখ হারসনা জাতীয় উন্নয়ন ইনরিটিউট-এর কমযচারী প্ররবিানমালা ২০২১ িারা রনয়রন্ত্রত হদব। তদব শর্
সকল রবষয় রবরিমালায় উদেখ শনই শসদক্ষদে চাকুরী সাংক্রান্ত সরকারী কমযচারীদের শক্ষদে প্রদর্াজু আইন/রবরি প্রদর্াজু হদব।
৪। প্রােী কর্তযক েরখলকৃত সনেপে/কাগজপে/প্রেত্ত শকান তাথ্য অসতু প্রমারণত হদল তাঁর রবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা েহণ করা হদব। চাকুরী
প্রারির পরও শর্ শকান পর্ যায় তার সনেপে/প্রেত্ত তথ্য অসতু প্রমারণত হদল তাঁদক চাকুরী শেদক তাৎক্ষরণকভাদব বরখাস্ত করা হদব এবাং
তাঁর রবরুদদ্ধ আইনানুগ ব্যবস্থা শনয়া হদব।
৫। সরকারর, আিা-সরকারর ও স্বায়ত্বশারসত প্ররতষ্ঠাদন কমযরত প্রােীদক অবশ্যই র্োর্ে কর্তযপদক্ষর মাধ্যদম অনুমরতক্রদম আদবেন করদত
হদব এবাং শমৌরখক পরীক্ষার সময় উক্ত অনুমরতপে োরখল করদত হদব।
৬। মরহলা শকাটা ব্যতীত অন্যান্য শকাটা োবীর সমে যদন প্রােীদক র্োর্ে কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রেত্ত সনে/প্রমাণপে প্রোন করদত হদব।
৭। আদবেনকারী মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুে/কন্যা বা পুে/কন্যার পুে/কন্যা হদল এ মদময সাংরিষ্ট ইউরনয়ন পররষদের শচয়ারম্যান/রসটি
কদপযাদরশন ওয়াড য কাউরন্সলর/শপৌরসভার শময়র/কাউরন্সলর কর্তযক প্রেত্ত সনদের সতুারয়ত ফদটাকরপ োরখল করদত হদব।
৮। আদবেনকারী মুরক্তদর্াদ্ধা/শহীে মুরক্তদর্াদ্ধার পুে/কন্যা বা পুে/কন্যার পুে/কন্যা হদল মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর স্বাক্ষররত সনে, মুরক্তযুদ্ধ
রবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তযক প্রেত্ত সনে, বাাংলাদেশ শগদজট এর লাল মুরক্তবাতযার সতুারয়ত ফদটাকরপ োরখল করদত হদব।
৯। শমৌরখক পরীক্ষার সময় সকল সনেপদের মূলকরপ প্রেশযন করদত হদব। এ ছাড়া শজলার স্থায়ী বারসন্দা প্রমাণপে রহসাদব ইউরনয়ন
পররষে/শপৌরসভা/রসটি কদপযাদরশন কর্তযক প্রেত্ত সনে প্রোন করদত হদব।
১০। রনদয়াদগর শক্ষদে সরকাদরর রবদ্যমান রবরি-রবিান এবাং পরবতীদত এ সাংক্রান্ত রবরি-রবিাদন শকান সাংদশািন হদল তা অনুসরণ করা হদব।
১১। রলরখত, শমৌরখক ও ব্যবহাররক পরীক্ষায় অাংশেহদণর জন্য শকান প্রকার টিএ/রডএ প্রোন করা হদব না।
১২। রলরখত, শমৌরখক ও ব্যবহাররক পরীক্ষার সময়সূরচ এসএমএস এর মাধ্যদম জানাদনা হদব এবাং রবস্তাররত তদথ্যর জন্য
www.shniyd.gov.bd ওদয়ব সাইট রভরজট করুণ।
১৩। কর্তযপক্ষ পদের সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ বা রবজ্ঞরি বারতল করার অরিকার সাংরক্ষণ কদর। রনদয়াগ সাংক্রান্ত রবষদয় রনদয়াগকারী কর্তযপদক্ষর
রসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বদল গণ্য হদব।
১৪। এক জন প্রােী উপযু যক্ত শর্দকান একটি পদে আদবেন করদত পারদবন।
১৫। অনলাইদন আদবেনপে পূরণ সাংক্রান্ত রনয়মাবরল ও শতযাবলী:
ক) প ীক্ষায় অংশিহলি ইচ্ছুক ব্যলি shniyd.teletalk.com.bd অথবা www.shniyd.gov.bd ওলয়বসাইল
াধ্যল
লির্ ধাল ত আলবিিপত্র পূ ি কল প ীক্ষা লি সহ Online registration কার্ ধক্র সম্পন্ন ক লত হলব। উলিলেত ওলয়বসাইল
প্রলবশ ক লি লিলয়াগ লবজ্ঞলি ২০২২ এ আলবিিপত্র পূ লি লবস্তাল ত লিলি ধশিাবলি এবং লির্ ধাল ত Application Form
এ লিংক দৃশ্য াি হলব। Application Form এ লিংক এ লিক ক লি বলি ধত পি সমূলহ ম লিও বা ি দৃশ্য াি হলব।
ম লিও বা ি লসলিক্ট কল Next বা লি লিক ক লি Application Form পাতায় প্রলবশ ক া র্ালব।
ে) আলবিিপত্র পূ ি ও প ীক্ষা লি ি ািাি শুরু তাল ে ও স য় ১৪/০৯/২০২২লি. সকাি ১০:০০ া মথলক এবং ি া মিওয়া মশি
তাল ে ও স য়: ২৯/০৯/২০২২লি.লবকাি ৫.০০ঘটিকা পর্ ধন্ত । উি স য়সী া লধ্য User ID প্রাি প্রাথীগি অিিাইলি
আলবিিপত্র Submit এ স য় হলত প বতী ৭২(বাহাত্ত ) ঘন্টা লধ্য SMS এ াধ্যল আলবিি লি ি া লিলত পা লবি;
গ) অিিাইি আলবিিপলত্র প্রাথী তাঁহা স্বাক্ষ (দিঘ ধয ৩০০ × প্রস্থ ৮০ pixel) ও লিি ছলব (দিঘ ধয ৩০০ × প্রস্থ ৩০০ pixel) স্ক্যাি
কল য়া Upload ক লবি;
ঘ) Online আলবিিপলত্র পূ িকৃত তথ্যই মর্লহতু প বতী সকি কার্ যক্রল ব্যবহৃত হলব, মসলহতু অিিাইলি আলবিিপত্ Submit
ক া পূলব ধই পূ িকৃত সকি তলথ্য সঠিকতা সম্পলকধ প্রাথী লিলি শতিাগ লিলিত হলবি;
ি) অিিাইলি আলবিিপত্র র্থার্থিালব পূ ি কল য়া লিলি ধশিা লত প্রাথী ছলব ও স্বাক্ষ Upload কল য়া আলবিিপত্র Submit
ক া সম্পন্ন হইলি কলম্পউ াল ছলবসহ Application preview মিো র্াইলব। লির্ভধিিালব আলবিিপত্র Submit ক া
প প্রাথী User ID, ছলব এবং স্বাক্ষ যুি একটি Applicant’s copy পাওয়া র্ালব। Applicant’s copy টি
download পূব ধক লিি লপ্রন্ট কল প ীক্ষা সংক্রান্ত মর্লকাি প্রলয়ািলি সহায়ক লহলসলব সং ক্ষি ক লবি;

চ) প্রাি User ID িম্ব ব্যবহা কল প্রাথী মর্ মকাি Teletalk pre-paid ম াবাইি িাম্বাল
াধ্যল SMS কল আলবিি লি
বাবি ক্রল ক িং ০১ হলত ১৬িং পলি িন্য ৫০০/- াকা এবং Teletalk এ সালিধস চািধ ৬০ াকা ম া ৫৬০/- াকা, ক্রল ক িং
১৭ হলত ২৩িং পলি িন্য ৩০০/- াকা এবং Teletalk এ সালিধস চািধ ৩৬ াকা ম া ৩৩৬/- াকা অিলর্ক ৭২ (বাহাত্ত )
ঘন্টা লধ্য ি া লিলবি। উলিখ্য, অিিাইলি আলবিিপলত্র সকি অংশ পূ ি কল Submit ক া হইলিও আলবিি লি ি া িা
মিওয়া পর্ যন্ত অিিাইি আলবিিপত্রটি মকালিািালবই গৃলহত হলব িা। লিলে SMS এ লিলি ধশিা User ID এবং Password
পুিরুদ্ধা পদ্ধলত উলিে ক া হি।
SMS ক া পদ্ধলত:
প্রথ SMS: SHNIYD<space>User ID লিলেয়া 16222 িম্বল Send ক লত হলব ।
Example: SHNIYD ABCDE and send to 16222
লিতীয় SMS: SHNIYD<space>Yes<Space>PIN লিলে 16222 িম্বল send ক লত ।
Example: SHNIYD YES 123456 and send to 16222
লিতীয় SMS টি পাঠালিা প লি লত SMS এ Password পাওয়া র্ালব। Password টি Admit card (প্রলবশপত্র)
download এ িন্য প্রাথী সং ক্ষি ক লবি।
User ID এবং Password পুিরুদ্ধা পদ্ধলত:
শুধু াত্র ম লি ক লপ্র-মপ্রইি ম াবাইি মিাি মথলক প্রাথীগি লিেবলি ধত SMS পদ্ধলত অনুস ি কল য়া লিি লিি User ID এবং
Password পুিরুদ্ধা ক লত পা লবি।
(i) User ID িািা থাকলি: SHNIYD<space>Help<space>User<space> User ID & Send to
16222. Example: SHNIYD Help User ABCDEF & send to 16222
(ii) PIN Number িািা থাকলি: SHNIYD<space>Help<space>PIN<space>PIN Number
& Send to 16222
Example: SHNIYD Help PIN 12345678 & send to 16222
চ) প্রলবশপত্র প্রালি লবিয়টি shniyd.teletalk.com.bd ওলয়বসাইল এবং প্রাথী ম াবাইি মিালি এ SMS াধ্যল (শুধু াত্র মর্াগ্য
প্রাথীলি লক) র্থাস লয় িািালিা হলব। অিিাইি আলবিিপলত্র প্রাথী প্রিত্ত ম াবাইি মিালি প ীক্ষা সংক্রান্ত র্াবতীয় মর্াগালর্াগ সম্পন্ন
ক া হলব লবর্ায় উি িম্ব টি সাব ধক্ষলিক সচি াো, SMS পড়া এবং প্রাি লিলি ধশিা তাৎক্ষলিক অনুস ি ক া বাঞ্ছিীয়।
ছ) SMS এ মপ্রল ত User ID এবং Password ব্যবহা কল য়া প বতীলত ম াি িম্ব , পলি িা , ছলব, প ীক্ষা তাল ে, স য় ও
স্থালি /মকলে িা ইতযালি তথ্য সংবলিত প্রলবশপত্র download পূব ধক লিি Print সং ক্ষি কল লবি। প্রাথী প্রলবশপত্রটি
লিলেত প ীক্ষায় অংশিহলি স য় এবং উত্তীি ধ হলি ম ৌলেক প ীক্ষা স লয় অবশ্যই প্রিশধি ক লবি।
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শশখ হারসনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনরিটিউট

