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১ মেডিকেল অডিসার  

মেি: এে-৫;  

মেতন মেল: ৳. ৩৫,৫০০-৬০,৭৭০/- 

০১   K) এেডেডেএস/সেোন। 

L) মে মোকনা সরোডর ো স্বায়ত্তশাডসত ো আধা-সরোডর ো মেসরোডর 

ডশল্প/ োডিডযিে প্রডতষ্ঠাকনর ডিডনকে ো হাসপাতাকল ন্যিনতে ০২ (দুই) 

েছকরর চােডরর অডিজ্ঞতা। 

M) েয়স: অন্যর্ধ্ব ৩২ (েডিশ) েছর (                    )। 

২ ডলগ্যাল এন্ড একেট অডিসার  

মেি: এে-৭;  

মেতন মেল: ৳.২৩,০০০-৫৫,৪৭০/-  

০১   K) ন্যিনতে ২য় মেডির এলএলডে ডিডে/২য় মেডির সম্মানসহ এলএলএে 

ডিডে। 

L) মে মোকনা সরোডর ো স্বায়ত্তশাডসত ো আধা-সরোডর ো মেসরোডর 

ডশল্প/োডিডযিে প্রডতষ্ঠাকন সংডিষ্ট োকয ডনে বাহী/১ে মেডির েে বেতবা 

পকে  ন্যিনতে ০৫ (পাঁচ) েছকরর চােডরর অডিজ্ঞতা। 

M) মপকরাকেডেেিাল ো মেডেেিাল েেকেকে োকযর অডিজ্ঞতা সম্পন্ন 

প্রার্থীকেরকে অোডধোর মেয়া হকে। 

N) েয়স: অন্যর্ধ্ব ৩০ (ডিশ) েছর (                    )। 

৩ ডসডেউডরটি অডিসার 

মেি: এে-৭;  

মেতন মেল: ৳.২৩,০০০-৫৫,৪৭০/- 

০১   K) ন্যিনতে ২য় মেডির স্নাতে/স্নাতকোত্তর ডিডে। 

L) ইন্ডাডিয়াল ডসডেউডরটি/োউন্টার সাকোটায/মেডপআই এ ডেকশষ 

প্রডশক্ষিপ্রাপ্ত হকত হকে। 

M) মে মোকনা সরোডর ো স্বায়ত্বশাডসত ো আধা-সরোডর ো মেসরোডর 

ডশল্প/োডিডযিে প্রডতষ্ঠাকন সংডিষ্ট োকয ডনে বাহী/১ে মেডির েে বেতবা 

পকে ন্যিনতে ০৫ (পাঁচ) েছকরর চােডরর অডিজ্ঞতা। 

N) প্রাক্তন মসনা েে বেতাকেরকে (মযডসও’র ডনকে নয়)  এেং 

মপকরাকেডেেিাল ো মেডেেিাল েেকেকে োকযর অডিজ্ঞতা সম্পন্ন 

প্রার্থীকেরকে অোডধোর মেয়া হকে। 

  ঙ)  েয়স: অন্যর্ধ্ব ৩০ (ডিশ) েছর (                    )। 

৪ মোয়াডলটি েকরাল অডিসার 

মেি: এে-৭;  

মেতন মেল: ৳.২৩,০০০-৫৫,৪৭০/- 

০১   K) ন্যিনতে ২য় মেডির ডেএসডস মেডেেিাল ইডিডনয়াডরং ডিডে/মেডেেিাল 

ইডিডনয়াডরং এ স্নাতকোত্তর ডিডে ো ন্যিনতে ২য় মেডির সম্মানসহ 

মেডেডিকত ২য় মেডির স্নাতকোত্তর ডিডে। 

L) মে মোকনা সরোডর ো স্বায়ত্তশাডসত ো আধা-সরোডর ো মেসরোডর 

ডশল্প/ োডিডযিে প্রডতষ্ঠাকন সংডিষ্ট োকয ডনে বাহী/১ে মেডির েে বেতবা 

পকে ন্যিনতে ০৫ (পাঁচ) েছকরর চােডরর অডিজ্ঞতা। 

M) মপকরাকেডেেিাল ইডিডনয়াডরং এ উচ্চতর ডিডেধারীগিকে ো মপকরা 

মেডেেিাল ো মেডেেিাল েেকেকে োকযর অডিজ্ঞতা সম্পন্ন 

প্রার্থীকেরকে অোডধোর মেয়া হকে। 

N) েয়স: অন্যর্ধ্ব ৩০ (ডিশ) েছর (                    )। 
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৫ মোর অডিসার  

মেি: এে-৭;  

মেতন মেল: ৳.২৩,০০০-৫৫,৪৭০/- 

০১   K) ন্যিনতে ২য় মেডির (সম্মান)সহ এেেে/এেডেএ/এেএসএস ো 

সেোকনর ডিডে। 

L) ম্যাকটডরয়াল ম্যাকনযকেন্ট এ ডিকোো অডতডরক্ত মোগ্যতা ডহসাকে গণ্য 

েরা হকে। 

M) মে মোকনা সরোডর ো স্বায়ত্তশাডসত ো আধা-সরোডর ো মেসরোডর 

ডশল্প/ োডিডযিে প্রডতষ্ঠাকন সংডিষ্ট োকয ডনে বাহী/১ে মেডির েে বেতবা 

পকে ন্যিনতে ০৫ (পাঁচ) েছকরর চােডরর অডিজ্ঞতা। 

N) মপকরা মেডেেিাল ো মেডেেিাল েেকেকে োকযর অডিজ্ঞতা সম্পন্ন 

প্রার্থীকেরকে অোডধোর মেয়া হকে। 

O) েয়স: অন্যর্ধ্ব ৩০ (ডিশ) েছর (                    )। 

 

       :  

1)                                                            ।  

2) ডলডিত/ব্যেহাডরে/মেৌডিে পরীক্ষার মক্ষকি মোকনা টিএ/ডিএ প্রোন েরা হকে না। 

3)                                                     /                  GZ`&wel‡q                                

             ।                                            ৩       /                                 । 

4)                                                                            । 

5)       /   -      ,                                                                                          

                            ।  

6)                                                   । 

7)      /     /                              । 

8)                       /                                                                                         

                (Affidavit)               । 

9)                                                                       । 

10)       ও                                    SMS          ও                            ও        (www.erl.com.bd)  

                    । 

11)                                         ,         (        )                           www.erl.com.bd     ও       ।  

12)                                                                                                                  

                          ।                            ও                                                            

                       । 

13)                   Online         Application Form                                                                

     ১                    )               : 

K) সেল ডশক্ষাগত মোগ্যতার সনে। ডশক্ষাগত মোগ্যতার সনকে মেডি/মেি উকেি না র্থােকল োেবডশট/রান্সডিপ্ট। 

L) ডেকেডশ েকলয/ডেশ্বডেদ্যালয় হকত অডযবত ডিডের মক্ষকি ডশক্ষা েন্ত্রিালয়/ডেশ্বডেদ্যালয় েঞ্জুরী েডেশন ের্তবে প্রেত্ত সেোকনর সনে। 

M) মপশাগত মোগ্যতা ও অডিজ্ঞতার সনে। 

N) যাতীয় পডরচয় পকির েডপ। 

O) সম্প্রডত মতালা ০২ (দুই) েডপ পাসকপাট ব সাইকযর রডঙন ছডে। 

14)                                                          । 

15)                                                                                     /                   /      

               । 

16)                                             । 

http://www.erl.com.bd/
http://www.erl.com.bd/


 

 

   : ৩/৩ 

17) Online -                          ও        : 

K)                             http://erlb.teletalk.com.bd-                      ।                       - 

i. Online -             ও                           :  ১৯       ২০২২:      ১০.০০   । 

ii. Online -             ও                             : ১৭      ২০২২:      ০ .০০   ।  

             User ID            Online -                                   ৭২                   SMS-  

                         ।  

L) Online                               ৩০০ x    ৮০  pixel ও                         ৩০০ x    ৩০০  pixel      

                  Upload      । 

M) Online                                                            Online         Submit            
                                                     ।  

N)      Online -                                                                                             

                                      । 

 

18) SMS                 ও                  
K) Online -          (Application Form)                                                Upload             

Submit                            Application Preview          ।                   Submit           User 

ID                     Applicant’s Copy      ।    Applicant’s Copy                 download           

     । Applicant’s Copy        User ID                    User ID                                            

Teletalk pre-paid mobile             ০২       SMS                    ৳. ১,৫০০/-                             

৭২                           ।               , Online -                            Submit        ও 

                           Online                                 । 

 ১  SMS: ERLB<space>User ID      Send          16222     । 

 ২  SMS: ERLB<space>Yes<space>PIN      Send          16222     । 
 

L)                    http://erlb.teletalk.com.bd-            ’  www.erl.com.bd ও                   

              SMS                                                 ।  

Online                                                                                               

                 , SMS                                                  । 

 

M) SMS         User ID     Password                                                              ও           

                       download                          ।                                            

                                                 ।  
 

N)    Teletalk pre-paid mobile                           SMS                        User ID, Serial     PIN 

                   - 

i) User ID           : ERLB<space>Help<space>User<space>User ID & Send to 16222.  

               Example: ERLB Help User ABCDEF & send to 16222.  

ii) PIN Number           : ERLB<space>Help<space>PIN<space>PIN No & Send to 16222.  

                      Example: ERLB Help PIN 12345678 & send to 16222.  

O) Online                                              ১২১                                           -  

                   vas.query@teletalk.com.bd  -                   । 

 

 

                

                               ) 

                        

         ,       

                

http://erlb.teletalk.com.bd/
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