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evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûkb 

†mvbviMvuI, bvivqYMÄ 
ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq 

www.sonargaonmuseum.gov.bd 
 

bs: 43.28.0000.111.11.426.19-139  ZvwiL: 24.09.2019 wLª: 

wb‡qvM weÁwß
evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûk‡bi mvsMVwbK KvVv‡gvfz³ ivR¯^ Lv‡Z wb¤œewY©Z c`mg~n A¯’vqx wfwË‡Z wb‡qv‡Mi wbwgË cÖK…Z evsjv‡`wk bvMwiK‡`i wbKU 
n‡Z Online G `iLv¯Í Avnevb Kiv hv‡”Q:

 

২. ননম্নফনণ িত তিাফরী Online এ আবফদন পযভ পূযণ এফং যীক্ষায় অংগ্রবণয ক্ষক্ষবে অফশ্যই অনুযণ কযবত বফ:  

ক) ননবয়াগ নফজ্ঞনিটি www.sonargaonmuseum.gov.bd এফংhttp://bfacf.teletalk.com.bd এ াওয়া মাবফ।  

খ) প্রাথীয ফয়ীভা ১৮ ক্ষথবক ৩০ ফছয (২১.০৯.২০১৯ তানযবখ ফ িননম্ন ১৮ ফছয এফং বফ িাচ্চ ৩০ ফছয)। তবফ মুনিবমাদ্ধা ফা ীদ মুনিবমাদ্ধাগবণয পুে ফা 

কন্যা এফং াযীনযক প্রনতফন্ধীয ক্ষক্ষবে বফ িাচ্চ ফয়ীভা ৩২ (ফনে) ফৎয ম িন্ত ননথরবমাগ্য। ফয়বয ক্ষক্ষবে এনপবেনবট গ্রণবমাগ্য নয়।  

গ) যকানয, আধা-যকানয ও স্বায়ত্তানত প্রনতষ্ঠাবন চাকুনযযত প্রাথীবদয অফশ্যই মথামথ কর্তিবক্ষয অনুভনতক্রবভ আবফদন কযবত বফ। চাকুনযযত প্রাথীবদয 

কর তি পূযণ াববক্ষ আবফদনে পূযবণয ভয় Departmental Candidate এয ঘবয টিক নচহ্ন নদবত বফ। অন্যবদয ক্ষক্ষবে এই তি প্রবমাজয 

নয়। তবফ কর চাকুনযযত প্রাথীবক ক্ষভৌনখক যীক্ষায ভয় ননবয়াগকাযী কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত অনানত্ত/ছাড়বেয মূরকন জভা নদবত বফ।  

ঘ) ননবয়াবগয ক্ষক্ষবে যকাবযয নফদ্যভান নফনধ-নফধান এফং যফতী এ ংক্রান্ত নফনধ-নফধাবন ক্ষকান ংবাধন বর তা অনুযণ কযা বফ।  

ঙ) নরনখত ও ক্ষভৌনখক যীক্ষায় অংগ্রবণয জন্য ক্ষকান প্রকায টিএ/নেএ প্রদান কযা বফ না।  

চ) ক্ষভৌনখক যীক্ষায ভয় জাতীয় নযচয়ে কর নদবেয মূরকন প্রদ িন কযবত বফ এফং পূযণকৃত Application Form তযানয়ত এক 

ক্ষট পবটাকন দানখর কযবত বফ। এছাড়া ক্ষজরায স্থায়ী ফানন্দায প্রভাণক নববফ ইউননয়ন নযলদ/ক্ষৌযবা/নটি কব িাবযন কর্তিক প্রদত্ত নদ, জাতীয় 

নযচয়বেয পবটাকন এফং আবফদনকাযী মুনিবমাদ্ধায পুে-কন্যা বর অথফা আবফদনকাযী ক্ষম মুনিবমাদ্ধা/ীদ মুনিবমাদ্ধায পুে-কন্যায পুে-কন্যা এ ভবভ ি 

ংনিষ্ট ইউননয়ন নযলবদয ক্ষচয়াযম্যান/নটি কব িাবযবনয ওয়াে ি কাউনিরয/ক্ষৌযবায ক্ষভয়য/কাউনিরয কর্তিক প্রদত্ত নবদয তযানয়ত পবটাকন দানখর 

কযবত বফ। আবফদনকাযীবক তায ফ িবল অনজিত নক্ষাগত ক্ষমাগ্যতায নফলয়টিও উবেখ কযবত বফ।  

ছ) কর্তিক্ষ নফজ্ঞনিবত উনেনখত বদয ংখ্যা হ্রা/বৃনদ্ধ এফং নফজ্ঞনি ফানতর কযায অনধকায ংযক্ষণ কবযন।  

জ) ননবয়াগ ংক্রান্ত নফলবয় ননবয়াগকাযী কর্তিবক্ষয নদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফবর গণ্য বফ।  

 

৩. আবফদনে পূযণ ংক্রান্ত তিাফরী: 

 
অন-রাইবন আবফদন পযভ পূযণ: 

আগ্রী প্রাথীগণ http://bfacf.teletalk.com.bdওবয়ফাইবট আবফদনে  পূযণ কযবফন। আবফদবনয ভয়ীভা ননম্নরূ : 

     ১. Online এ আবফদনে পূযণ ও যীক্ষায নপ জভাদান শুরুয তানযখ ও ভয় ২৫.০৯.২০১৯ নি:  কার ১০:০০ টা । 

     ২. Online এ আবফদনে জভাদাবনয ক্ষল তানযখ ও ভয় ১৭.১০.২০১৯ নি:  নফকার ৫:০০ টা।  

উি ভয়ীভায ভবে User ID প্রাি   প্রাথীগণ Online এ আবফদনে Submit এয ভয় ক্ষথবক যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভবে 

SMS এ যীক্ষায নপ জভা নদবফন। 

µ:  
bs 

c‡`i bvg/†eZbµg c‡`i msL¨v cÖ‡qvRbxq †hvM¨Zv †h mKj †Rjvi cÖv_©xMY Av‡e`b Ki‡Z 
cvi‡eb bv 

1 †÷‡bvMÖvdvi (wcG)/ 
muvUwjwcKvi-Kvg-Kw¤úDUvi 
Acv‡iUi 
12500-30230/-  
(†MÖW -11) 

1 (GK) wU †Kvb ¯̂xK…Z wek¦we`¨vjq n‡Z wWM«xavix nB‡Z 
nB‡e| †÷‡bvM«vwd mvwU©wd‡KUmn Kgvm© K‡jR 
†_‡K †m‡µUvwiqvj mvB‡Ý wØZxq wefvM   
_vK‡Z n‡e| Kw¤úDUv‡i IqvW© cÖ‡mwms, WvUv 
Gw›Uª I UvBwcs BZ¨vw`i me©wb¤œ MwZ wb¤œiƒc 
n‡e:  
K) evsjv: cÖwZ wgwbU me©wb¤œ 25 kã|  
L)Bs‡iwR: cÖwZ wgwbU me©wb¤œ 30 kã|  

†MvcvjMÄ, cvebv, gv¸iv, Uv½vBj, 
bvivqYMÄ, PzqvWv½v, XvKv, gywÝMÄ, Kzwgjøv I 
dwi`cyi|  
 
Z‡e kvixwiK cÖwZeÜx‡`i †ÿ‡Î mKj †Rjvi 
cÖv_©xMY Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb|   

2. MvW©  
8250-20010/-  
(†MÖW-20) 

1 (GK) wU 8g †kÖwY cvm, mswkøó Kv‡R ev¯Íe AwfÁZv 
Ges kvixwiK †hvM¨Zv _vK‡Z n‡e|  

bvivqYMÄ, eªªvþYevwoqv,  gvwbKMÄ,    
iscyi, Kzwgjøv, Rvgvjcyi,  bxjdvgvix,  
wSbvB`n, iv½vgvwU,  wc‡ivRcyi,  MvRxcyi,  
ivRkvnx,  bv‡Uvi,  VvKziMuvI, gqgbwmsn I 
†bÎ‡KvYv|   
 
Z‡e kvixwiK cÖwZeÜx‡`i †ÿ‡Î mKj †Rjvi 
cÖv_©xMY Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb|   

3. cwi”QbœZv Kg©x/myBcvi  
8250-20010/-  
(†MÖW-20) 

1 (GK) wU mswkøó Kv‡R ev Í̄e AwfÁZv _vK‡Z  n‡e। 
nwiRb m¤úª`v‡qi cÖv_©xMY‡K AMÖvwaKvi 
cÖ`vb Kiv n‡e|

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://bfacf.teletalk.com.bd/
http://bfacf.teletalk.com.bd/
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যীক্ষায নপ:  

ক্রনভক নং ১ এ উনেনখত বদয জন্য প্রনত প্রাথীবক যীক্ষায নপ ফাফদ ১০০/- (একত) টাকা এফং টেলিেকের ানব ি চাজি ফাফদ ১২/- 

(ফায) টাকা ক্ষভাট ১১২/- (একত ফায) এফং ক্রনভক নং২ ও ৩  এ উনেনখত বদয জন্য প্রনত প্রাথীবক যীক্ষা নপ ফাফদ ৫০/- 

(ঞ্চা) টাকা এফং টেলিেকেরানব ি চাজি ফাফদ ০৬/- (ছয়) টাকা ক্ষভাট ৫৬ (ছাপ্পান্ন) টাকা প্রদান কনযবত ইবফ।  

০৪। যীক্ষায নপ প্রদান দ্ধনত:  

 অনরাইবন আবফদনে (Application Form) মথামথবাবফ পূযণ কবয তাঁয যনিন ছনফ (দদঘ িয ৩০০প্রস্থ ৩০০ pixel) ও 

স্বাক্ষয (দদঘ িয ৩০০প্রস্থ ৮০ pixel) স্ক্যান কবয ননধ িানযত স্থাবন Upload কবয আবফদনে Submit কযা ম্পন্ন বর 

কনম্পউটাবয ছনফ Application Preview ক্ষদখা মাবফ। ননর্ভ িরবাবফ আবফদনে Submit কযা ম্পন্ন বর প্রাথী একটি 

User ID, ছনফ এফং স্বাক্ষযযুি একটি Application’s Copy াবফন। উি Applicant’s copy প্রাথী download  

পূফ িক যনিন নপ্রন্ট কবয ংযক্ষণ কযবফন। Applicant’s কনবত একটি User ID নম্বয ক্ষদয়া থাকবফ এফং এই User ID নম্বয 

ব্যফায কবয প্রাথী ননবম্নাি দ্ধনতবত ক্ষম ক্ষকান Teletalk Pre-paid Mobile নম্ববযয ভােবভ ০২ (দুই) টি SMS কবয 

ননধ িানযত যীক্ষায নপ জভা নদবফন। এখাবন নফবলবাবফ উবেখ্য ক্ষম, অনরাইন-এ আবফদনবেয কর অং পুযণ কবয Submit 

কযা বরও যীক্ষায নপ জভা না ক্ষদয়া ম িন্ত অনরাইন আবফদনে ক্ষকান অফস্থাবতই গৃীত বফ না। 

প্রথভ SMS  : BFACF<space>User IDনরবখ Send কযবত বফ ১৬২২২ নম্ববয।  

Example: BFACF ABCDEF send to 16222 

Reply : Applicant’s Name, Tk-112/56 will be charged as application fee. Your PIN is (8digit 

numbers). To pay fee, type BFACF<space>Yes<space>PIN and send to 16222. 

নিতীয় SMS  : BFACF<space>Yes<space>PINনরবখ Send কযবত বফ ১৬২২২ নম্ববয।  

Example: BFACF YES (8 digit numbers) send to 16222 

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

fee. User ID is (xxxxxxxx) and Password (xxxxxxxx). 

০৫। User ID এফং Password পুনরুদ্ধায দ্ধনত: 

শুধুভাে ক্ষটনরটক নপ্র-ক্ষইে ক্ষভাফাইর ক্ষপান ক্ষথবক প্রাথীগণ ননম্নফনণ িত SMSদ্ধনত অনুযণ কবয ননজ ননজ User 

IDএফংPasswordপুনরুদ্ধায কযবত াযবফন। 

   i. User IDজানা থাকবর : BFACF<space>Help<space>User <space>User ID & Send to ১৬২২২. 

Example  : BFACF Help User ABCDEF & send to১৬২২২ 

   ii. PIN Numberজানা থাকবর: BFACF<space>Help<space>PIN <space>PIN No & Send to১৬২২২. 

Example  : BFACF Help PIN 12345678 & send to১৬২২২ 

০৬। অন-রাইবন আবফদন পযভ পূযণ ও যীক্ষায নপ জভাদাবনয ভয়ীভা (তানযখ ও ভয়): 

ক) অনরাইবন আবফদনে পূযণ ও যীক্ষায নপ জভাদান শুরুয তানযখ ও ভয়: 

{উবেখ্য ক্ষম, প্রাথীবদযবক আবফদনে দানখবর-এয ভয় ক্ষথবক যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভবে 

যীক্ষায নপ জভাদান ম্পন্ন কযবত বফ।} 

২৫.০৯.২০১৯ নি: 

কার ১০.০০ ঘটিকা। 

খ) অনরাইবন আবফদনে জভাদাবনয ক্ষল তানযখ ও ভয় :  

{উি ভয়ীভায ভবে শুধুভাে User ID প্রাি প্রাথীগণই যফতী ৭২ (ফাাত্তয) ঘন্টায ভবে 

অথ িাৎ২০ ১০/২০১৯ নি. তানযখ নফকার ০৫.০০ ঘটিকায ভবে যীক্ষায নপ জভা নদবত াযবফন।} 

১৭.১০.২০১৯ নি:   

নফকার ০৫.০০ ঘটিকা।   
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০৭।প্রবফে নপ্রন্ট ও ংযক্ষণ: 

উবেনখত বদ ননবয়াবগয রবক্ষয অনরাইন আবফদবন প্রাথীয ক্ষভাফাইর ক্ষপান নম্ববয ক্ষটনরটক ইবত এএভএ এয ভােবভ শুধুভাে ক্ষমাগ্য 

প্রাথীবদযবক মথাভবয় প্রবয়াজনীয় ননবদ িনা প্রদান কযা বফ। অনরাইন আবফদনবে প্রাথীয প্রদত্ত ক্ষভাফাইর ক্ষপাবন যীক্ষা ংক্রান্ত 

মাফতীয় ক্ষমাগাবমাগ ম্পন্ন কযা বফ নফধায় উি নম্বযটি াফ িক্ষনণক চর যাখা, SMS ড়া এফং প্রাি ননবদ িনা তাৎক্ষনণকবাবফ অনুযণ 

কযা ফাঞ্ছনীয়। SMS-এ ক্ষপ্রনযত User ID এফং Password ব্যফায কবয যফতীবত ক্ষযার নম্বয, বদয নাভ, ছনফ, যীক্ষায তানযখ, 

ভয় ও স্থাবনয/ক্ষকবেয নাভ ইতযানদ তথ্য ম্বনরত প্রবফে প্রাথী Download পুফ িক যনিন Print কবয ননবফন। প্রাথী প্রবফেটি 

কর যীক্ষায় (নরনখত/ব্যফানযক/ক্ষভৌনখক) অংগ্রবণয ভবয় প্রদ িন কযবফন। 

০৮। মুনিত/স্তনরনখত ক্ষকান প্রকায আবফদন ফা কাগজে োকবমাবগ ফা অন্য ক্ষকান উাবয় ক্ষপ্রযণ কযা ক্ষর তা গ্রণবমাগ্য বফ না।  

০৯। ননবয়াবগয ক্ষক্ষবে যকাবযয নফদ্যভান নফনধ নফধান এফং নযফনতিত ক্ষক্ষবে প্রবমাজয নফনধ নফধান অনুযণ কযা বফ। 

১০। নরনখত যীক্ষা/ব্যফানযক যীক্ষা/ক্ষভৌনখক যীক্ষায় অংগ্রবণয জন্য ক্ষকান প্রকায ভ্রভণ ফা দদননক বাতা (টিএ/নেএ) প্রদান কযা বফ না। 

১১। নফজ্ঞনিবত উনেনখত বদয ংখ্যা হ্রা-বৃনদ্ধ, ফানতর ফা প্রতযাায কযায ক্ষভতা ননবয়াগকাযী কর্তিক্ষ ংযক্ষণ কবযন। 

১২। ননবয়াবগয ক্ষক্ষবে কর্তিবক্ষয নদ্ধান্তই চূড়ান্ত ফবর নফবফনচত বফ। 
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