
 

স্মারক নং-২৭.২১.০০০০.২০১.০৬.০০২.২১.৪০৩৫                                                 তাররখঃ ২৯/০৯/২০২১ররঃ 

লরলিত যীক্ষা নুষ্ঠান সংক্রান্ত লফজ্ঞলি
 

ললজলসলফ’য স্মাযক নং-২৭.২১.০০০০.২০১.১১.০০১.২০.৮১৩  তালযিঃ ০২/০২/২০২০লরঃ এফং 

স্মাযক নং-২৭.২১.০০০০. ২০১.১১.০০২.১৯.৩১৬৬ তালযিঃ ১০/০৬/২০১৯লরঃ মভাতাবফক প্রকালত 

লফজ্ঞলি নুমায়ী এযালসবেন্ট রাআবেযীয়ান, ল্যাফ এযাবেনবেন্ট ও মেকলনকযার এযাবেনবেন্ট (কালযগযী 

সহায়ক) বদ লনবয়াবগয রবক্ষয লরলিত যীক্ষা লনবনাক্ত সভয়সূচী নুমায়ী নুলষ্ঠত হবফঃ 

ক্রভ. নং বদয নাভ যীক্ষা নুষ্ঠাবনয তালযি ও সভয় 

১. এযালসবেন্ট রাআবেযীয়ান ০৮/১০/২০২১ লরঃ  

লফকার ৩:৩০ হবত ৪:৩০ ঘটিকা ম যন্ত। 

২. ল্যাফ এযাবেনবেন্ট ০৮/১০/২০২১ লরঃ  

লফকার ৩:৩০ হবত ৪:৩০ ঘটিকা ম যন্ত। 

৩. মেকলনকযার এযাবেনবেন্ট 

(কালযগযী সহায়ক) 

০৮/১০/২০২১ লরঃ  

লফকার ৩:৩০ হবত ৪:৩০ ঘটিকা ম যন্ত। 

প্রবফত্র সংগ্রবহয জন্য মেলরেক ফাংরাবদ লরঃ কর্তযক সংলিষ্ট প্রাথীবদয স্ব স্ব মভাফাআবর 

আবতাভবে Message মপ্রযণ কযা হবয়বছ। উক্ত Message এয লনবদ যনা নুমায়ী প্রবফত্র 

োউনবরাে কবয উক্ত প্রবফত্রসহ তাবদযবক লনধ যালযত যীক্ষা মকবে যীক্ষায় ংগ্রহবণয জন্য 

নুবযাধ কযা হবরা।      

সাধাযণ লনবদ যাফরীঃ 

১. মকান যীক্ষাথী ভাস্ক (সালজযকযার/ভালি মরয়াে য /KN95/N95) লযধান ব্যতীত যীক্ষা 

মকবে প্রবফ কযবত াযবফ না। যীক্ষা মকবে প্রবফবয পূবফ য সকর যীক্ষাথীবক স্যালনোআজায 

লদবয় উত্তভ রূব হাত লযষ্কায কবয লনবত হবফ এফং মথামথ স্বাস্থ্য লফলধ নুসযণপূফ যক ৩  (লতন) 

লপে সাভালজক দূযত্ব ফজায় মযবি যীক্ষা মকবে ফস্থ্ান কযবত হবফ।  

২. যীক্ষায সভয় সকর যীক্ষাথীবক ফশ্যআ প্রবফত্র (যলঙন লপ্রন্ট ) সবে অনবত হবফ ও 

যীক্ষা চরাকারীন উলস্থ্ত লযদ যকবক তা মদিাবত হবফ।  

৩. প্রবফবত্র সংযুক্ত ছলফয সবে যীক্ষাবকবে উলস্থ্ত যীক্ষাথীয ফয়বফয লভর থাকবত হবফ।  

৪. যীক্ষায জন্য সকর যীক্ষাথীবক ০২টি কাবরা ফরবয়ন্ট করভ সবে অনবত হবফ। মনলসর 

ব্যফহায কযা মাবফ না। 

৫. যীক্ষায হবর মভাফাআর মপান /মপ্রাগ্রাবভফর কযারকুবরেয /লেলজোর ওয়াচ ফা ন্য মকান 

আবরকট্রলনক লেবাআস ফহন কযা গ্রহণবমাগ্য হবফ না। 

৬. যীক্ষাথীবদয যীক্ষা শুরুয ৩০ লভলনে পূবফ য যীক্ষা মকবে উলস্থ্ত হবত হবফ।  

৭. যীক্ষায হবর মকান ননলতক ফা সদাচযবণয জন্য মথামথ কর্তযবক্ষয লনয়ভ ও লফলধ নুমায়ী 

প্রবয়াজনীয় অআলন দবক্ষ গ্রহণ কযা হবফ। 

৮. প্রাি প্রবফত্রটি জাযীকৃত লনবয়াগ লফজ্ঞলিয অবরাবক লনলদ যষ্ট বদয লফযীবত লরলিত /মভৌলিক 

যীক্ষায প্রবফত্র লহবসবফ লফবফলচত হবফ।  

৯. যীক্ষায ংগ্রহবণয জন্য প্রাথীবদয মকান টিএ/লেএ প্রদান কযা হবফ না।  

**  যীক্ষাথীবদয লসে প্ল্যান সংক্রান্ত তথ্য ললজলসলফ’য ওবয়ফসাআবে (www.pgcb.gov.bd) 

প্রকা কযা হবফ। যীক্ষা গ্রহবণয লনধ যালযত তালযবিয পূবফ য প্রাথীবদয ললজলসলফ ’য ওবয়ফসাআে 

লবলজে কযায জন্য নুবযাধ কযা হবরা। 

                                                            মহাব্যবস্থাপক (রপএন্ডএ), রতররক্ত দারিত্ব 
 

 


