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নম্বযঃ ৩৬.১১.০০০০.০০১.১১.১০৭.১৮.৩৪৭৮                   তারযখঃ ১৮/১১/২০১৯ররঃ 
 

 

প্রধান বয়ার ররদল শদকর কায শাদয়র ‘ ফয়রায টেকরনরয়ান ’ দদ রনদয়াদগয রনরভদে গত ১৫/১১/২০১৯ তারযখ 

নুরিত রররখত যীক্ষায় উেীণ ণ প্রাথীদদয রনম্নফরণ ণত তারযখ ও ভদয় টভৌরখক যীক্ষা নুরিত দফ।  

 

দদয নাভঃ ফয়রায টেকরনরয়ান 
 

ক্রঃ 

নং 
রররখত যীক্ষায় উেীণ ণ প্রাথীদদয টযার নম্বয 

টভৌরখক যীক্ষায তারযখ 

ও ভয় 
যীক্ষায স্থান 

১. 1020001,  1020002,  1020003,  1020005, 

1020006,  1020009,  1020011,  1020012,  

1020014,  1020016,  1020018,  1020019,  

1020022.  মমাট = ১৩ জন।  

২৫/১১/২০১৯ 

টফরা- ২:০০ ঘটিকা 

কক্ষ নং- ৩৩২, 

রল্প ভন্ত্রণারয়, 

৯১, মরতরি বা/এ, 

ঢাকা- ১০০০। 

২. 1020023,  1020024,  1020026,  1020037,  

1020038,  1020039,  1020040,  1020041,  

1020043,  1020045,  1020048,  1020050,  

1020051.  মমাট = ১৩ জন। 

২৬/১১/২০১৯ 

টফরা- ২:০০ ঘটিকা 

কক্ষ নং- ৩৩২, 

রল্প ভন্ত্রণারয়, 

৯১, মরতরি বা/এ, 

ঢাকা- ১০০০। 

 

ফয়রায টেকরনরয়ান দদ উেীণ ণ প্রাথীদদয টভৌরখক যীক্ষায় রনম্নরররখত কাগজত্র মথাভদয় উরস্থত থাকায জন্য 

নুদযাধ কযা দরাঃ 

 

(ক) রক্ষাগত টমাগ্যতা, রবজ্ঞতা (প্রদমাজয টক্ষদত্র) এফং ংরিষ্ট কর নদদয মূর ও তযারয়ত কর ; 

(খ) অদফদনকাযীয স্থায়ী ঠিকানা রয ফতণন দর রযফরতণত স্থায়ী ঠিকানায স্বদক্ষ আউরনয়ন রযলদ টচয়াযম্যান ফা রটি 

কযদাদযন/টৌযবায টভয়য/কাউরিরয কর্তণক প্রদে প্রতযয়নদত্রয মূর ও তযারয়ত কর (প্রদমাজয টক্ষদত্র) ; 

(গ) ০৩ (রতন) কর াদাে ণ াআদজয তযারয়ত ছরফ ; 

(ঘ) জাতীয় রযচয়দত্রয (NID) মূর কর ও তযারয়ত কর। জাতীয় রযচয়ত্র ারযদয় টগদর তা পুনঃ প্রারিয মথামথ 

দ্ধরত নুযণ কদয প্রদয়াজনীয় ডকুদভন্ট; 

(ঙ) Applicant’s Copy ; 

(চ) প্রদফদত্রয কর ; 

(ছ) রফদদ টথদক রজণত রডরিধাযী প্রাথীদদয টক্ষদত্র ংরিষ্ট আকুআবযাদরি করভটি /রক্ষা ভন্ত্রণারয় কর্তণক প্রদে আকুআবযাদরি 

নদদয মূর ও তযারয়ত কর (প্রদমাজয টক্ষদত্র) ; 

(জ) যকারয/অধাযকারয, স্বায়ত্ত্বারত ংস্থায় কভ ণযত প্রাথীদদয টক্ষদত্র রনদয়াগকাযী কর্তণক্ষ কর্তণক প্রদে রর স্বাক্ষরযত 

ছাড়দত্রয মূর ও তযারয়ত কর (প্রদমাজয টক্ষদত্র)।  

 

চরভান াতা-২ 



াতা- ২ 

 

দদয নাভঃ রপ কাযী কাভ-করিউোয মুদ্রাক্ষরযক 
 

 

 

প্রধান বয়ার ররদল শদকর কায শাদয়র ‘ রপ কাযী কাভ -করিউোয মুদ্রাক্ষরযক’ দদ রনদয়াদগয রনরভদে গত 

১৫/১১/২০১৯ তারযখ নুরিত রররখত যীক্ষায় উেীণ ণ প্রাথীদদয টযার নম্বয রনদম্ন প্রদান কযা দরাঃ 

 

1010001, 1010004, 1010006, 1010011, 1010026, 1010036, 1010037, 1010041, 1010042,  

1010045, 1010048, 1010053, 1010062, 1010073, 1010075, 1010076, 1010082, 1010084,  

1010085, 1010088, 1010099, 1010103, 1010105, 1010106, 1010113, 1010121, 1010122,  

1010129, 1010133, 1010137, 1010140, 1010142, 1010161, 1010162, 1010203, 1010204,  

1010205, 1010228, 1010235, 1010269, 1010277, 1010283, 1010295, 1010299, 1010300,  

1010309, 1010310, 1010312, 1010316, 1010331, 1010341, 1010352, 1010360, 1010364,  

1010365, 1010368, 1010370, 1010374, 1010386, 1010394, 1010403, 1010417, 1010421,  

1010422, 1010433, 1010435, 1010448, 1010450, 1010459, 1010466, 1010468, 1010472,  

1010482, 1010487, 1010497, 1010499, 1010534, 1010549, 1010555, 1010559, 1010565, 

1010589, 1010605, 1010608, 1010616, 1010624, 1010625, 1010626, 1010636, 1010660,  

1010671, 1010673, 1010675, 1010677, 1010680, 1010683, 1010689, 1010696, 1010709,  

1010712, 1010713, 1010727, 1010741, 1010746, 1010748, 1010766, 1010767, 1010780,  

1010804, 1010820, 1010823, 1010824, 1010860, 1010864, 1010880, 1010881, 1010884,  

1010925, 1010933, 1010955, 1010963, 1010965, 1010990 মমাট = ১২৩ জন। 

  

** ‘রপ কাযী কাভ-করিউোয মুদ্রাক্ষরযক’ দদ উেীণ ণ প্রাথীদদয ব্যফারযক যীক্ষায তারযখ ও স্থান যফতীদত প্রধান ফয়রায 

রযদ ণদকয কাম ণারদয়য ওদয়ফ াআে এফং টনাটি টফাদড ণ প্রদান কযা দফ।  

 

** টকাদনা প্রাথীয টক্ষদত্র ংরিষ্ট রনদয়াগ রফজ্ঞরিদত ফরণ ণত টকাদনা দতণয গুরুত্বয (substantive) ঘােরত াওয়া টগদর     

টভৌরখক যীক্ষায পূদফ ণ ফা দয টমদকাদনা ম ণাদয় উক্ত প্রাথীয প্রারথ ণতা ফারতর ফদর গণ্য দফ।  

 

 

(টভাঃ যাপত অরী) 

উ-প্রধান ফয়রায রযদ ণক, ঢাকা। 

ও 

দস্য-রচফ 

রফবাগীয় রনদয়াগ/দদান্নরত করভটি। 

 

দয় ফগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা িদণয জন্য নুররর টপ্রযণ কযা দরাঃ (টজযিতায ক্রভানুাদয নয়) 

 

(১) যুগ্মসরিব (প্রলাসন-১), রলল্প মন্ত্রণায়।  

(২) প্রধান বয়ার ররদল শক, প্রধান বয়ার ররদল শদকর কায শায়। (রফজ্ঞরিটি ওদয়ফাআদে প্রকাদয নুদযাধ) 

(৩) মহাব্যবস্থাক, মাদকশটাং এন্ড ভযালু এদেে সারভ শদসস, মটরটক বাাংাদদল ররমদটে, রাজউক কমারল শয়া কমদেক্স, মরাে-১৭,  

     গুলান-১, ঢাকা-১২১২। (প্রাথীদদর মমাবাইদ এসএমএস মপ্ররদণর অনুদরাধসহ)। 

(৪) টনাটি টফাড ণ, প্রধান ফয়রায রযদ ণদকয কাম ণারয়, ঢাকা। 

(৫) ংরিষ্ট নরথ। 


