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ক. পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগে http://cvdp3.teletalk.com.bd ওণয়বসাইণে প্রণবশ কণর আণবদন ফরম পূরে 

করণে পারণবন। আণবদণনর সময়সীমা ননম্নরূপ:- 

i.  Online-এ আণবদনপত্র পূরে ও পরীক্ষার নফ জমাদান শুরুর োনরখ ও সময়: ২৮/০৭/২০১৯   :      ১০.০০   । 

ii.  Online-এ আণবদনপত্র জমাদাণনর শশষ োনরখ ও সময়: ২২/০৮/২০১৯   :       ০৫.০০   । 

http://cvdp3.teletalk.com.bd/


উক্ত সময়সীমার মণে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগে Online-এ আণবদনপত্র Submit-এর সময় শর্থণক পরবেী ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার 

মণে SMS এর মােণম আণবদন নফ জমা নদণে পারণবন। 

খ. Online-এ আণবদনপণত্র প্রার্থী োঁর রনিন ছনব (দদঘয্ ৩০০xপ্রস্থ ৩০০) pixel ও স্বাক্ষর (দদঘয্ ৩০০xপ্রস্থ ৮০) pixel স্ক্যান 

কণর ননর্া্নরে স্থাণন Upload করণবন।  

গ. Online-এ আণবদনপণত্র পূরেকৃে েথ্যই শেণহতু পরবেী সকল কােক্্রণম ব্যবহৃে হণব, শসণহতু Online-এ আণবদনপত্র 

Submit করার পূণবই্ পূরেকৃে সকল েণথ্যর সঠিকো সর্ম্ণ্ক প্রার্থী ননণজ শেভাগ নননিে হণবন।  

ঘ. প্রার্থী Online-এ পূরেকৃে আণবদনপণত্রর একটি রনিন নপ্রন্টকনপ পরীক্ষা সংক্রান্ত শে শকান প্রণয়াজণন সহায়ক নহণসণব সংরক্ষে 

করণবন। 

ঙ. SMS শপ্ররণের ননয়মাবলী ও আণবদন নফ প্রদান: Online-এ আণবদনপত্র (Application Form) ের্থাের্থভাণব পূরে কণর 

ননণদশ্না মণো ছনব এবং স্বাক্ষর upload কণর আণবদনপত্র Submit করা সর্ম্ন্ন হণল কনর্ম্উোণর ছনবসহ Application 

Preview শদখা োণব। ননর্ভল্ভাণব আণবদনপত্র Submit করা সর্ম্ন্ন প্রার্থী একটি User ID, ছনব এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি 

Applicant’s Copy পাণবন। উক্ত Applicant’s Copy প্রার্থী Download পূবক্ রনিন নপ্রন্ট কণর সংরক্ষে করণবন। 

Applicant’s কনপণে একটি User ID নম্বর শদয়া র্থাকণব এবং User ID নম্বর ব্যবহার কণর প্রার্থী ননণম্নাক্ত পদ্ধনেণে শে শকান 

Teletalk pre-paid mobile নম্বণরর মােণম ০২ (দুই) টি SMS কণর ৫০০/- (     )      অননর্ক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার 

মণে জমা নদণবন। এখাণন নবণশষভাণব উণেখ্য, ‘Online-এ আণবদনপণত্রর সকল অংশ পূরে কণর Submit করা হণলও আণবদন 

নফ জমা না শদয়া পেন্্ত Online আণবদনপত্র শকান অবস্থাণেই গৃহীে হণব না’। 

প্রর্থম SMS: CVDP3<space>User ID নলণখ Send করণে হণব 16222 নম্বণর। 

Example: CVDP3 ABCDEF 

Reply: Applicant’s Name, Tk.500/- will be charged as application fee. Your PIN is 12345678. To 

pay fee Type CVDP3<Space>Yes < Space>PIN and send to 16222. 

নিেীয় SMS: CVDP3<space>YES<Space>PIN  নলণখ Send করণে হণব 16222 নম্বণর। 

Example: CVDP3 YES 12345678 
Reply: Congratulations Applicant’s Name, payment completed successfully for CVDP3 
Application for <post name> User ID is (ABCDEF) and password (xxxxxx).   

চ. প্রণবশপত্র প্রানপ্তর নবষয়টি http://cvdp3.teletalk.com.bd ওণয়বসাইণে এবং প্রার্থীর শমাবাইল শফাণন SMS এ        
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ছ. SMS-এ       User ID এ   Password                           ,         ,    ,             ,     ও 

     /                                      Download           Print          ।              
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জ. শুধুমাত্র Teletalk pre-paid mobile শফান শর্থণক প্রার্থীগে ননম্নবনেে্ SMS পদ্ধনে অনুসরে কণর ননজ ননজ  User ID 

এবং  password পুনরুদ্ধার করণে পারণবন। 

i. User ID জানা র্থাকণল CVDP3<space>Help<space>User<space>User ID Send to 16222. 

Example: CVDP3 HELP USER ABCDEF & Send to 16222 
ii. PIN Number জানা র্থাকণল: CVDP3<space>Help<space> PIN<space>PIN No & Send to 16222. 

Example: CVDP3 HELP PIN 12345678 & Send to 16222 

ঝ.                                              Teletalk Customer Care এ                        

                    ১২১ এ  ফ        vas.query@teletalk.com.bd এ  -                  । 
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