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ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 
 

ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রি 
 

 

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয অফি কারী-কাম-কফিউটার মুদ্রাক্ষফরক  দদ  ন্ত্রনদ াদগয  ন্ত্রনন্ত্রভত্ত 

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

উত্তীর্ ণ প্রার্থীগর্ ফির্ ণাফরত তাফরখ ও ময়ে (ফির্ ণাফরত ময়ের আর্া ঘন্টা পূয়ব ণ) বাাংায়েল ফচবায়ে 

ব্যবাফরক/মমৌফখক পরীক্ষার জন্য আবফিকভায়ব উপফিত র্থাকয়বি: 

 

5, 10, 11, 13, 18, 25, 28, 32, 59, 62, 79, 97, 99, 100, 102, 106, 117, 136, 142, 

147, 157, 159, 169, 170, 192, 197, 199, 202, 203, 211, 224, 226, 228, 229, 231, 

235, 236, 243, 244, 250, 252, 257, 284, 286, 288, 289, 303, 322, 336, 337, 

340, 343, 347,348, 352, 359, 362, 363, 370, 376, 378, 379, 382, 384, 385, 

389, 390, 393, 395, 405, 418, 419, 436, 440, 449, 451, 453, 459, 473, 477, 

479, 483, 484, 493, 521, 536, 537, 547, 550, 558, 561, 585, 593, 654, 669, 

704, 708, 710, 716, 751, 759, 764, 770, 781, 801, 803, 813, 816, 827, 834, 

835, 839, 840, 852, 855, 865, 870, 893 (তাফকাে রভধাক্রভ অনুযণ কযা  ন্ত্রন)। 

 

 

০২।  উপয়র উয়েফখত মরা িম্বরর্ারী প্রাথীগমর্র ব্যবাফরক/রভৌন্ত্রেক যীক্ষা ফিয়ের সূফচ অনুযােী 

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

 

পরীক্ষা অনুষ্ঠায়ির তাফরখ পরীক্ষািয় উপফিফতর মে মরা িম্বর (উত্তীর্ ণ প্রার্থীয়ের) 

০৯/০৪/২০১৬ (লফিবার) 

কা ৯.০০ টা   মরা িম্বর- ০৫ মর্থয়ক ৩৭০ পয ণন্ত 

দুপুর ১.০০ টা মরা িম্বর- ৩৭৬ মর্থয়ক ৮৯৩ পয ণন্ত 

 

০৩। রভৌন্ত্রেক যীক্ষা  অাংগ্রদণয মে প্রার্থীর কর ন্ত্রক্ষাগত রমাগ্যতায নদ, কফিউটার 

প্রফলক্ষর্ িে, িাগফরকত্ব িে, িান্ত্রযন্ত্রিক নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধা রকাটা ও ফবয়ল মকাটার  প্রাথী র মক্ষয়ে  

উযুি কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত াংন্ত্রিষ্ট নদ, মুন্ত্রিদমাদ্ধায পুি-কন্যায  পুি-কন্যায রক্ষদি মুফিয়যাদ্ধার 

িে ও ান্ত্রযান নদ এবাং আনুফিক কাগজদিয মূ কফপমূ ও ক কাগজপয়ের একয়ট 

িয়টাকফপ আবফিকভায়ব য়ি আিয়ত য়ব। অন্যর্থাে মমৌফখক পরীক্ষা গ্রর্ করা য়বিা। 

 

০৪। ফফখত পরীক্ষার জন্য ইয়তাময়ে রবরাকৃত প্রয়বলপেটি ব্যবাফরক/মমৌফখক পরীক্ষার মে 

য়ি আিয়ত দফ। এদক্ষদি িতুি কয়র আয রকান প্রদফি রপ্রযণ কযা দফনা। 
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