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বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন 
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০। 

www.btrc.gov.bd  
 
 

ারক নং – ১৪.৩২.০০০০.৫০০.৩১.০০৩.০৩.০০২.৪৫  তািরখঃ ০৬/০৩/২০২৩ ইং 
 

এ ােমচার রিডও লাইেস  াি  পরী া ২০২৩ এর িব ি  
 

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, এ ােমচার রিডও লাইেস  দােনর লে  বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন 
ক ক এ ােমচার রিডও লাইেস  পরী া-২০২৩ অ ি ত হেত যাে । পরী া সং া  ত /উপা  িনে  ছেক বিণত হেলাঃ 
 

তািরখ ও বার সময় িবষয় পরী ার ান 

১৩/০৫/২০২৩ ইং (শিনবার) ১০:০০ – ১১:৩০ 
িলিখত পরী া (ৈন ি ক এবং 
সংি  াবলী) ন র - ১০০ 

েবশপে  উে খ করা হেব 

 
িসেলবাস: তাি ক পরী ায় বিসক ইেল িন , ফা ােম াল রিডও ইি িনয়ািরং, রিডও র েলশন, এ ােমচার লস, কাডস ও বহািরক ান 

ইত ািদ িবষেয়  থাকেব। 
াংক: পরী া হেণর িনধািরত তািরেখর ায় ০২ ( ই) স াহ েব এ ােমচার রিডও লাইেস  াি  পরী ার - াংক (Question 

Bank) িব আরিস’র অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট (www.btrc.gov.bd) কাশ করা হেব। 
 
আেবদন ফরম রণ এবং পরী ায় অংশ হেণর ে  িন বিণত শতাবিল অব ই অ সরণ করেত হেব: 

১। আ হী াথ েক এ ােমচার বতারয  স ে  কািরগির ানস  বাংলােদশী নাগিরক হেত হেব। 
২। পরী ায় আ হী াথ র বয়স ১২/০৫/২০২৩ ইং তািরেখ নতম ১৮ বছর হেত হেব। মা িমক ল সা িফেকট (এসএসিস)/ সমমােনর পরী ার 

সনদপে  উি িখত জ  তািরখ অ যায়ী াথ র বয়স গণনা করা হেব। বয়েসর ে  এিফেডিভট হণেযা  নয়। 
৩। ল ত / িম া ত  ারা অনলাইেন আবেদন করা হেল বা কান ত  গাপন করেল আ বদন বািতল করা হ ব। েযাজ  ে  িবিধ মাতােবক 

আইনা গ ব া হণ করা হেব। 
৪। িলিখত পরী ায় অংশ হ ণর জ  কান কার .এ./িড.এ. দান করা হেব না। 
৫। িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ গণ িনে া  কাগজপ ািদর ল এবং ১ম ণীর গেজেটড কমকতা অথবা িব আরিস’র কমকতা ক ক সত ািয়ত ০১ 

(এক) সট অ িলিপ সহ িব আরিস’র ধান কাযালেয় সশরীের উপি ত হেয় যাচাই-বাছাই সােপে  পরী ায় উ ী ণর সা িফেকট হণ করেত 
পারেবন: 

(ক) জাতীয় পিরচয়প / জ  সনদ/ পাসেপাট এর সত ািয়ত অ িলিপ; 
(খ) মা িমক/ সমমােনর পরী ার সনদ সহ অ া  সকল উ তর িশ াগত যা তার সনদস হর সত ািয়ত অ িলিপ; 
(গ) ০২ ( ই) কিপ পাসেপাট সাইেজর রি ন ছিব। 

 
৬। কিমশন কান প কারণ দশােনা িতেরেক িব ি  আংিশক বা স ণ অংশ বািতল করার অিধকার সংর ণ কের। 
৭। কবলমা  িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ গণই সনদপ  াি র জ  যা  বেল িবেবিচত হেবন। 
৮। আেবদনপ  রণ সং া  িনেদশাবিল: 

(ক) আ হী াথ গণ http://btrcar.teletalk.com.bd এ ওয়েবসাইেট িগেয় আ বদনপ  রণ করেত পার বন। আ বদেনর 
সময়সীমা িন প: 
(i) অনলাইেন আেবদনপ  রণ ও পরী ার িফ জমাদান র তািরখ ও সময়: ১৯/০৩/২০২৩ ইং, সকাল ১০:০০ টা। 
(ii) অনলাইেন আেবদনপ  Submit করার শষ তািরখ ও সময়: ১৫/০৪/২০২৩ ইং, রাত ১১:০০ টা। 
উ  সময়সীমার মে  User ID া  াথ গণ অনলাইেন আেবদনপ  দািখেলর সময় থেক পরবত  ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  
এসএমএস এর মা েম পরী ার িফ ১,৫০০/- (এক হাজার প চশত) টাকা জমা িদেত পারেবন। 

(খ) অনলাইন আেবদনপে  াথ  তার রি ন ছিব (ৈদঘ  ৩০০ pixel ×  ৩০০ pixel) ও া র (ৈদঘ  ৩০০ pixel ×  ৮০ 
pixel) ান কের িনধািরত ােন Upload করেবন। ছিবর সাইজ সেবা  100KB ও া রর সাইজ সেবা  60KB হেত 
হেব। 

(গ) অনলাইেন রণ ত আেবদনপে  দ  ত ই যেহ  পরবত  সকল কায েম ব ত হেব, সেহ  অনলাইন আেবদনপ  Submit 
করার েব দ  সকল তে র স কতা স েক াথ  িনেজ শতভাগ িনি ত হেবন। াথ  ক ক দ  কান ত  বা দািখল ত 
কাগজপ  জাল, িম া বা য়া মািণত হেল বা পরী ায় নকল বা অস পায় অবল ন করেল বা িব ি েত চাওয়া যা তার সােথ 
অসাম ণ কান ত  দািখল করা হেল বা িব ি র িনেদশনা ল ন বক কান আেবদন পাওয়া গেল সংি  াথ র াথ তা য 
কােনা পযােয় বািতল করা হেব এবং তার িব ে  যথাযথ আইনা গ ব া হণ করা যােব। 

(ঘ) াথ  অনলাইেন রণ ত আেবদনপে র এক  ি  কিপ পরী া সং া  য কােনা েয়াজেন বহােরর জ  সংর ণ করেবন। 
(ঙ) এসএমএস এর মা েম পরী ার িফ দােনর প িত: 

(i) অনলাইেন আেবদনপ  (Application Form) যথাযথভােব রণ কের িনেদশনা মাতােবক ছিব এবং া র Upload 
করা স  হেল কি উটাের ছিবসহ Application Preview দখা যােব। িন লভােব আেবদনপ  Submit করা 
স  হেল াথ  এক  User ID, ছিব এবং া র  এক  Application Form এর Copy পােবন। উ  
Application Form এর Copy াথ  ি  অথবা download কের সংর ণ করেবন। 
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(ii) Application Form এর Copy ত এক  User ID দয়া থাকেব। উ  User ID বহার কের াথ  িনে া  
প িতেত টিলটেকর য কান ি েপইড ন েরর মা েম িনে া ভােব ০২ ( ই)  এসএমএস কের পরী ার িফ বাবদ ১,৫০০/- (এক 
হাজার প চশত) টাকা এবং এবং টিলটেকর সািভস চাজ বাবদ ১৫০ (একশথ প াশ) টাকা সহ সবেমাট ১,৬৫০/- (এক হাজার 
ছয়শত প াশ) টাকা আেবদন দািখেলর সময় হেত অনিধক ৭২ (বাহা র) ঘ ার মে  জমা িদেবন। 

 
১ম এসএমএস এর ফর াট: BTRCAR<SPACE>USER ID িলেখ 16222 ন ের Send করেত হেব। 
Example: BTRCAR ABCDEF। 
 
১ম এসএমএস এর Reply: [Applicant’s Name], Tk.1650 will be charged as application 
fee, Your PIN is XXXXX. To pay fee Type BTRCAR<Space>YES<Space>PIN and 
send to 16222। 

 
২য় এসএমএস এর ফর াট: BTRCAR<Space>YES<Space>PIN িলেখ 16222 ন ের Send করেত হেব। 
 Example: BTRCAR YES 123456789। 
 
১ম এসএমএস এর Reply: Congratulations [Applicant’s Name], payment completed 
successfully for BTRC Amateur Radio License Exam-2023. User ID is (ABCDEF) 
and Password (XXXXXXX). 
 
িবেশষভােব উে , অনলাইেন আেবদনপে র সকল অংশ রণ কের Submit করা হেলও পরী ার িফ জমা না দয়া পয  উ  
আেবদনপ  কােনা অব ােতই হীত হেব না। 

 
(চ) এসএমএস এর মা েম া  User ID এবং Password বহার কের পরবত েত রাল ন র, ছিব, পরী ার তািরখ, পরী ার 

সময়, ভ র নাম ইত ািদ ত  সংবিলত েবশপ  াথ  Download বক Print কের িনেবন। াথ  ক ক এই েবশপ  
িলিখত পরী ায় অংশ হেণর সময় এবং িলিখত পরী ায় উ ীণ হেল সনদপ  হেণর সময় দশন করেত হেব। 

(ছ) েবশপ  সং েহর না শ http://btrcar.teletalk.com.bd এবং www.btrc.gov.bd ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব। 
এছাড়া েবশপ  সং হ সং া  এসএমএস যা  াথ েদর মাবাইল ফান ন ের রণ করা হেব। 

(জ) অনলাইন আেবদনপে  াথ র দ  মাবাইল ফান ন েরই পরী া সং া  যাবতীয় যাগােযাগ করা হেব িবধায় উ  মাবাইল ফান 
ন র  সাব িণক সচল রাখা, এসএমএস পড়া এবং া  িনেদশনা যথাযথভােব অ সরণ করা বা নীয়। 

(ঝ) মা  টিলটক ি েপইড মাবাইল ফান থেক াথ গণ িন বিণত এসএমএস প িত অ সরণ কের িনজ িনজ User ID এবং 
Password ন ার করেত পারেবন: 
(i) User ID জানা থাকেল: BTRCAR<Space>HELP<Space>USER<Space>User ID িলেখ 

16222 ন ের করেত হেব। Example: BTRCAR HELP USER ABCDEF। 
(ii) PIN জানা থাকেল: BTRCAR<Space>HELP<Space>PIN<Space>PIN No. িলেখ 16222 

ন ের Send করেত হেব। Example: BTRCAR HELP PIN 123456789। 
(ঞ) অনলাইেন আেবদন করেত কান সম া হেল টিলট কর য কান ন র থেক ১২১ ন ের অথবা য কান অপােরটেরর ফান থেক 

০১৫০০১২১১২১ ন ের কল ক ন। এছাড়াও, িবক  িহসােব vas.query@teletalk.com.bd অথবা 
amateure2023@btrc.gov.bd ই- মই ল যাগােযাগ করা যােব। ই- মইল রেণর ে  Subject এ 
Organization Name “BTRCAR”, Exam Name: BTRC Amateure Radio License 2023, 
Applicant’s User ID ও Contact Number অব ই উে খ করেত হেব। 

 
৯। িলিখত পরী ায় তকায াথ েদর ফলাফল এসএমএস এর মা েম এবং িব আরিস’র অিফিসয়াল ওেয়বসাইেট (www.btrc.gov.bd) 

ততম সমেয়র মে  কাশ করা হেব। 
১০। িলিখত পরী ায় তকায এবং িব আরিস হেত সা িফেকট া  াথ গণ পরবত েত এ ােমচার রিডও লাইেস  াি র জ  চিলত িনয়ম 

অ যায়ী আেবদন করেত পারেবন। িলিখত পরী ায় তকায হেলও সা িফেকট হণ কেরিন এমন াথ গণ এ ােমচার রিডও লাইেস র জ  
িবেবিচত হেবন না। 

১১।  এ ােমচার রিডও লাইেস  াি  সং া  এই পরী ার য কান িবষেয় কিমশেনর িস া ই ড়া  বেল গ  হেব। 

 
 

 ( মাঃ মহ জ িবন খােলদ) 
উপ-পিরচালক 

ক াম িবভাগ, িব আরিস। 

 


