
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 
 

ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রি 
 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয অন্ত্রপ ায়ক (এমএএএ)  পদে ন্ত্রনদয়াদগয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ০৫-০২-২০১৬ তান্ত্রযদে অনুন্ত্রিত ন্ত্ররন্ত্রেত 

যীক্ষায় ন্ত্রনম্নফন্ত্রণ িত রযার নম্বযধাযীগণদক  মমৌখিক পরীক্ষার জন্য উত্তীণ ি র ালণা  কযা র। উত্তীর্ ণ প্রার্থীগর্ খির্ ণাখরত তাখরি ও 

মদে (খির্ ণাখরত মদের আর্া ঘন্টা পূদব ণ) বাাংাদেল খচবাদে মমৌখিক পরীক্ষার জন্য আবখিকভাদব উপখিত র্থাকদবি: 

। 
(তাখকাে রভধাক্রভ অনুযণ কযা য়ন্ত্রন)   

[অবখলষ্ট অাংল পরবতী পৃষ্ঠাে] 



০২। পূব ণ পৃষ্ঠাে উদেখিত রযার নম্বযধাযী প্রাথীগ মর্র রভৌন্ত্রেক যীক্ষা  খিদের সূখচ অনুযােী ফাাংরাদদ ন্ত্রিফারয়স্থ  

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয       ১ িম্বর বফরনয িীচতার ২২(ঙ) নম্বয কদক্ষ অনুন্ত্রিত দফ : 
 

মমৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠাদির তাখরি পরীক্ষািদ উপখিখতর মে মরা িম্বর (উত্তীর্ ণ প্রার্থীদের) 

 

 

১১/০৩/২০১৬ (শুক্রবার) 

কা ৯.০০ টা মরা িাং-২৩ মর্থদক ১৮৩ পয ণন্ত 

কা ১০.০০ টা মরা িাং-১৮৫ মর্থদক ৩৫১ পয ণন্ত 

কা ১১.০০ টা মরা িাং-৩৬০ মর্থদক ৪৫২ পয ণন্ত 

মবা ১২.০০ টা মরা িাং-৪৬৪ মর্থদক ৫৫৮ পয ণন্ত 

দুপুর ২.০০ টা মরা িাং-৫৭২ মর্থদক ৭৩৮ পয ণন্ত 

 

 

১২/০৩/২০১৬ (লখিবার) 

কা ৯.০০ টা মরা িাং-৭৭০ মর্থদক ৯৩৪ পয ণন্ত 

কা ১০.০০ টা মরা িাং-৯৩৫ মর্থদক ১১০৯ পয ণন্ত 

কা ১১.০০ টা মরা িাং-১১১৫ মর্থদক ১২২০ পয ণন্ত 

মবা ১২.০০ টা মরা িাং-১২২১ মর্থদক ১৩৭০ পয ণন্ত 

দুপুর ২.০০ টা মরা িাং-১৩৭৩ মর্থদক ১৫০৭ পয ণন্ত 

 

 

১৮/০৩/২০১৬ (শুক্রবার) 

কা ৯.০০ টা মরা িাং-১৫১৬ মর্থদক ১৬৪৮ পয ণন্ত  

কা ১০.০০ টা মরা িাং-১৬৪৯ মর্থদক ১৭৪২ পয ণন্ত 

কা ১১.০০ টা মরা িাং-১৭৫১ মর্থদক ১৮৭১ পয ণন্ত 

মবা ১২.০০ টা মরা িাং-১৮৮৮ মর্থদক ২০৬৪ পয ণন্ত 

দুপুর ২.০০ টা মরা িাং-২০৭১ মর্থদক ২১৭৭ পয ণন্ত 

 

 

১৯/০৩/২০১৬ (লখিবার) 

কা ৯.০০ টা মরা িাং-২১৮৮ মর্থদক ২৩২৮ পয ণন্ত 

কা ১০.০০ টা মরা িাং-২৩৩০ মর্থদক ২৪৬২ পয ণন্ত 

কা ১১.০০ টা মরা িাং-২৪৬৬ মর্থদক ২৬১৮ পয ণন্ত 

মবা ১২.০০ টা মরা িাং-২৬১৯ মর্থদক ২৮০৫ পয ণন্ত 

দুপুর ২.০০ টা মরা িাং-২৮০৭ মর্থদক ২৯১২ পয ণন্ত 

 

 

০১/০৪/২০১৬ (শুক্রবার)   

কা ৯.০০ টা মরা িাং-২৯১৩ মর্থদক ৩০৩৪ পয ণন্ত 

কা ১০.০০ টা মরা িাং-৩০৩৬ মর্থদক ৩১২২ পয ণন্ত 

কা ১১.০০ টা মরা িাং-৩১৩৯ মর্থদক ৩১৮৭ পয ণন্ত 

মবা ১২.০০ টা মরা িাং-৩১৮৮ মর্থদক ৩৩০২ পয ণন্ত 

দুপুর ২.০০ টা  মরা িাং-৩৩০৭ মর্থদক ৩৪০৩ পয ণন্ত 

 

০৩। রভৌন্ত্রেক যীক্ষায় অাংগ্রদণয মে প্রার্থীর কর ন্ত্রক্ষাগত রমাগ্যতায নদ, িাগখরকত্ব িে, িান্ত্রযন্ত্রিক নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধা রকাটা 

ও খবদল মকাটার প্রাথীর মক্ষদে  উযুি কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত াংন্ত্রিষ্ট নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধায পুি-কন্যায  পুি-কন্যায রক্ষদি মুখিদযাদ্ধার 

িে ওয়ান্ত্রযান নদ এবাং আনুখিক কাগজদিয মূ কখপমূ ও ক কাগজপদের একদট ফদটাকখপ আবখিকভাদব দি 

আিদত দব। অন্যর্থাে মমৌখিক পরীক্ষা গ্রর্ করা দব িা। 

 

০৪। খখিত পরীক্ষার জন্য ইদতামদে রবরাকৃত প্রদবলপেটি মমৌখিক পরীক্ষার মে দি আিদত দফ। এদক্ষদি  িতুি কদর আয 

রকান প্রদফি রপ্রযণ কযা দফনা।

স্বাক্ষখরত/- 

০৮-০৩-২০১৬ 

 (রভাোঃ াোওয়াত রাদন) 

উন্ত্রিফ (াংস্থান) 

দস্য-ন্ত্রিফ, ন্ত্রফবাগীয় ন্ত্রনফ িািন কন্ত্রভটি 

রপান: ৯৫১৪৯৯৫ 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

 

ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রি 
 

 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয াঁট-মুদ্রাক্ষখরক কাম কখিউটার অপাদরটর (মুখিদযাদ্ধা) দদ  ন্ত্রনদয়াদগয  ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ০৫-

০২-২০১৬ তান্ত্রযদে অনুন্ত্রিত ন্ত্ররন্ত্রেত যীক্ষায় ন্ত্রনম্নফন্ত্রণ িত রযার নম্বযধাযীগণদক উত্তীণ ি র ালণা কযা র। উত্তীর্ ণ প্রার্থীগর্ 

খির্ ণাখরত তাখরি ও মদে (খির্ ণাখরত মদের আর্া ঘন্টা পূদব ণ) বাাংাদেল খচবাদে ব্যবাখরক/মমৌখিক পরীক্ষার জন্য 

আবখিকভাদব উপখিত র্থাকদবি:

(তাখকাে রভধাক্রভ অনুযণ কযা য়ন্ত্রন)।

০২।  উপদর উদেখিত মরা িম্বরর্ারী প্রাথীগ মর্র ব্যবাখরক/রভৌন্ত্রেক যীক্ষা খিদের সূখচ অনুযােী ফাাংরাদদ 

ন্ত্রিফারয়স্থ ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয ১ িম্বর বফরনয িীচতার ২২(ঙ) নম্বয কদক্ষ অনুন্ত্রিত দফ :  

 

পরীক্ষা অনুষ্ঠাদির তাখরি পরীক্ষািদ উপখিখতর মে 

০৮/০৪/২০১৬ (শুক্রবার) কা ৯.০০ টা 

 

০৩। রভৌন্ত্রেক যীক্ষায় অাংগ্রদণয মে প্রার্থীর কর ন্ত্রক্ষাগত রমাগ্যতায নদ, লট ণযান্ড ও কখিউটার প্রখলক্ষর্ 

িে, িাগখরকত্ব িে, িান্ত্রযন্ত্রিক নদ, াংন্ত্রিষ্ট মুন্ত্রিদমাদ্ধার নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধায পুি-কন্যায পুি-কন্যা য রক্ষদি 

মুখিদযাদ্ধার িে ওয়ান্ত্রযান নদ এবাং আনুখিক কাগজদিয মূ কখপমূ ও ক কাগজপদের একদট 

ফদটাকখপ আবখিকভাদব দি আিদত দব। অন্যর্থাে মমৌখিক পরীক্ষা গ্রর্ করা দবিা। 

 

 

০৪। খখিত পরীক্ষার জন্য ইদতামদে রবরাকৃত প্রদবলপেটি ব্যবাখরক/মমৌখিক পরীক্ষার মে দি আিদত 

দব। এদক্ষদি িতুি কদর আয রকান প্রদফি রপ্রযণ কযা দফনা।

স্বাক্ষখরত/- 

০৮-০৩-২০১৬ 

(রভাোঃ াোওয়াত রাদন) 

উন্ত্রিফ (াংস্থান) 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

দস্য-ন্ত্রিফ, ন্ত্রফবাগীয় ন্ত্রনফ িািন কন্ত্রভটি 

রপান: ৯৫১৪৯৯৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 
 

ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রি 
 

 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয াঁট-মুদ্রাক্ষখরক কাম কখিউটার অপাদরটর (ার্ারর্) দদ ন্ত্রনদয়াদগয  ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ১৯-০২-

২০১৬ তান্ত্রযদে অনুন্ত্রিত ন্ত্ররন্ত্রেত যীক্ষায় ন্ত্রনম্নফন্ত্রণ িত রযার নম্বযধাযীগণদক উত্তীণ ি র ালণা কযা র । উত্তীর্ ণ প্রার্থীগর্ 

খির্ ণাখরত তাখরি ও মদে (খির্ ণাখরত মদের আর্া ঘন্টা পূদব ণ) বাাংাদেল খচবাদে ব্যবাখরক/মমৌখিক পরীক্ষার জন্য 

আবখিকভাদব উপখিত র্থাকদবি :

(তাখকাে রভধাক্রভ অনুযণ কযা য়ন্ত্রন)। 

০২।  উপদর উদেখিত মরা িম্বরর্ারী  প্রাথীগ মর্র ব্যবাখরক/রভৌন্ত্রেক যীক্ষা খিদের সূখচ অনুযােী ফাাংরাদদ 

ন্ত্রিফারয়স্থ ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয ১ িম্বর বফরনয িীচতার ২২(ঙ) নম্বয কদক্ষ অনুন্ত্রিত দফ :  

 

পরীক্ষা অনুষ্ঠাদির তাখরি পরীক্ষা গ্রদর্র মে 

০৮/০৪/২০১৬ (শুক্রবার) কা ৯.০০ টা   

 

 

০৩। রভৌন্ত্রেক যীক্ষায় অাংগ্রদণয মে প্রার্থীর কর ন্ত্রক্ষাগত রমাগ্যতায নদ, লট ণযান্ড ও কখিউটার প্রখলক্ষর্ 

িে, িাগখরকত্ব িে, িান্ত্রযন্ত্রিক নদ, মুখিদযাদ্ধা মকাটা ও খবদল মকাটার প্রাথীর মক্ষদে উযুি কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত 

াংন্ত্রিষ্ট নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধায পুি-কন্যায পুি-কন্যা য রক্ষদি মুখিদযাদ্ধার িে ওয়ান্ত্রযান নদ এবাং আনুখিক 

কাগজদিয মূ কখপমূ ও ক কাগজপদের একদট ফদটাকখপ আবখিকভাদব দি আিদত দব। অন্যর্থাে 

মমৌখিক পরীক্ষা গ্রর্ করা দবিা। 

 

০৪। খখিত পরীক্ষার জন্য ইদতামদে রবরাকৃত প্রদবলপেটি মমৌখিক পরীক্ষার মে দি আিদত দব। এদক্ষদি 
িতুি কদর আয রকান প্রদফি রপ্রযণ কযা দফনা।

 
স্বাক্ষখরত/- 

০৮-০৩-২০১৬ 

(রভাোঃ াোওয়াত রাদন) 

উন্ত্রিফ (াংস্থান) 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

দস্য-ন্ত্রিফ, ন্ত্রফবাগীয় ন্ত্রনফ িািন কন্ত্রভটি 

রপান: ৯৫১৪৯৯৫ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 
 

ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রি 
 

 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয কখিউটার অপাদরটর  দদ  ন্ত্রনদয়াদগয  ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ১৯-০২-২০১৬ তান্ত্রযদে অনুন্ত্রিত ন্ত্ররন্ত্রেত 

যীক্ষায় ন্ত্রনম্নফন্ত্রণ িত রযার নম্বযধাযীগণদক উত্তীণ ি র ালণা  কযা র।  

উত্তীর্ ণ প্রার্থীগর্ খির্ ণাখরত তাখরি ও মদে (খির্ ণাখরত মদের আর্া ঘন্টা পূদব ণ) বাাংাদেল খচবাদে ব্যবাখরক/মমৌখিক 

পরীক্ষার জন্য আবখিকভাদব উপখিত র্থাকদবি:  

(তাখকাে রভধাক্রভ অনুযণ কযা য়ন্ত্রন)।

 

০২। উপদর উদেখিত মরা িম্বরর্ারী  প্রাথীগ মর্র ব্যবাখরক/রভৌন্ত্রেক যীক্ষা খিদের সূখচ অনুযােী ফাাংরাদদ 

ন্ত্রিফারয়স্থ ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয ১ িম্বর বফরনয িীচতার ২২(ঙ) নম্বয কদক্ষ অনুন্ত্রিত দফ :  

 

ব্যবাখরক পরীক্ষা অনুষ্ঠাদির তাখরি পরীক্ষািদ উপখিখতর মে 

০৮/০৪/২০১৬ (শুক্রবার) কা ০৯.০০ টা 

 

০৩। রভৌন্ত্রেক যীক্ষায় অাংগ্রদণয মে প্রার্থীর কর ন্ত্রক্ষাগত রমাগ্যতায নদ, কখিউটার প্রখলক্ষর্ িে, 

িাগখরকত্ব িে, িান্ত্রযন্ত্রিক নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধা রকাটা ও খবদল মকাটার  প্রাথীর মক্ষদে  উযুি কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত 

াংন্ত্রিষ্ট নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধায পুি-কন্যায  পুি-কন্যায রক্ষদি মুখিদযাদ্ধার িে ওয়ান্ত্রযান নদ এবাং আনুখিক 

কাগজদিয মূ কখপমূ ও ক কাগজপদের একদট ফদটাকখপ আবখিকভাদব দি আিদত দব। অন্যর্থাে 

মমৌখিক পরীক্ষা গ্রর্ করা দবিা। 

 

০৪। খখিত পরীক্ষার জন্য ইদতামদে রবরাকৃত প্রদবলপেটি ব্যবাখরক/মমৌখিক পরীক্ষার মে দি আিদত 

দফ। এদক্ষদি িতুি কদর আয রকান প্রদফি রপ্রযণ কযা দফনা।

                                                                            স্বাক্ষখরত/- 

                                                                              ০৮-০৩-২০১৬ 

(রভাোঃ াোওয়াত রাদন) 

উন্ত্রিফ (াংস্থান) 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

দস্য-ন্ত্রিফ, ন্ত্রফবাগীয় ন্ত্রনফ িািন কন্ত্রভটি 

রপান: ৯৫১৪৯৯৫ 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 
 

ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রি 
 

 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয অখফ কারী-কাম-কখিউটার মুদ্রাক্ষখরক  দদ  ন্ত্রনদয়াদগয  ন্ত্রনন্ত্রভত্ত 

১৯-০২-২০১৬ তান্ত্রযদে অনুন্ত্রিত ন্ত্ররন্ত্রেত যীক্ষায় ন্ত্রনম্নফন্ত্রণ িত রযার নম্বযধাযীগণদক উত্তীণ ি র ালণা  কযা র। 

উত্তীর্ ণ প্রার্থীগর্ খির্ ণাখরত তাখরি ও মদে (খির্ ণাখরত মদের আর্া ঘন্টা পূদব ণ) বাাংাদেল খচবাদে ব্যবাখরক/মমৌখিক 

পরীক্ষার জন্য আবখিকভাদব উপখিত র্থাকদবি: 

 

(তাখকাে রভধাক্রভ অনুযণ কযা য়ন্ত্রন)। 

 

০২।  উপদর উদেখিত মরা িম্বরর্ারী প্রাথীগমর্র ব্যবাখরক/রভৌন্ত্রেক যীক্ষা খিদের সূখচ অনুযােী ফাাংরাদদ 

ন্ত্রিফারয়স্থ ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয ১ িম্বর বফরনয িীচতার ২২(ঙ) নম্বয কদক্ষ অনুন্ত্রিত দফ :  

 

পরীক্ষা অনুষ্ঠাদির তাখরি পরীক্ষািদ উপখিখতর মে মরা িম্বর (উত্তীর্ ণ প্রার্থীদের) 

০৯/০৪/২০১৬ (লখিবার) 

কা ৯.০০ টা   মরা িম্বর- ০৫ মর্থদক ৩৭০ পয ণন্ত 

দুপুর ১.০০ টা মরা িম্বর- ৩৭৬ মর্থদক ৮৯৩ পয ণন্ত 

 

০৩। রভৌন্ত্রেক যীক্ষায় অাংগ্রদণয মে প্রার্থীর কর ন্ত্রক্ষাগত রমাগ্যতায নদ, কখিউটার প্রখলক্ষর্ িে, 

িাগখরকত্ব িে, িান্ত্রযন্ত্রিক নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধা রকাটা ও খবদল মকাটার  প্রাথীর মক্ষদে  উযুি কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত 

াংন্ত্রিষ্ট নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধায পুি-কন্যায  পুি-কন্যায রক্ষদি মুখিদযাদ্ধার িে ওয়ান্ত্রযান নদ এবাং আনুখিক 

কাগজদিয মূ কখপমূ ও ক কাগজপদের একদট ফদটাকখপ আবখিকভাদব দি আিদত দব। অন্যর্থাে 

মমৌখিক পরীক্ষা গ্রর্ করা দবিা। 

 

০৪। খখিত পরীক্ষার জন্য ইদতামদে রবরাকৃত প্রদবলপেটি ব্যবাখরক/মমৌখিক পরীক্ষার মে দি আিদত 

দফ। এদক্ষদি িতুি কদর আয রকান প্রদফি রপ্রযণ কযা দফনা।

স্বাক্ষখরত/- 

                          ০৮-০৩-২০১৬ 

(রভাোঃ াোওয়াত রাদন) 

উন্ত্রিফ (াংস্থান) 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

দস্য-ন্ত্রিফ, ন্ত্রফবাগীয় ন্ত্রনফ িািন কন্ত্রভটি 

রপান:৯৫১৪৯৯৫ 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


