
®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/980                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Kingshu Halder 
C/O: Kartick Chandra Halder 
Vill: House-17, Road-25, Block-D, Section-12, 
PO: Pallabi, PS: Pallabi 
Dhaka-1216 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপেোর সশক্ষোেসবশকোে নুযেত্ম ১২ (বোর) মোি বো ত্স্টত্োসিক হইস্টব র্ত্সিে েো কর্তযপক্ষ ত্োহোর সেজস্ব সবস্টবচেো  সেসিত্িোস্টব 

সেসিত্ েো কসরস্টবে হর্ আপসে সেি যোসরত্ সশক্ষোেসবশ হেড-২ এর মোপকোঠিস্টত্ কৃত্কোর্ যত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশীর হম োি িম্পন্ন 

কসর োস্টছে । 
 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/981                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Mostafizur Rahman 
Abdul Mannan 
House No: E-17-A 
Sarkarkhana, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপেোর সশক্ষোেসবশকোে নুযেত্ম ১২ (বোর) মোি বো ত্স্টত্োসিক হইস্টব র্ত্সিে েো কর্তযপক্ষ ত্োহোর সেজস্ব সবস্টবচেো  সেসিত্িোস্টব 

সেসিত্ েো কসরস্টবে হর্ আপসে সেি যোসরত্ সশক্ষোেসবশ হেড-২ এর মোপকোঠিস্টত্ কৃত্কোর্ যত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশীর হম োি িম্পন্ন 

কসর োস্টছে । 
 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 

 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/982                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Ekramul Mobin 
Jubeda Khatun 
Digarkanda, AMLITOLA 
Mymensingh Sadar 
Mymensingh-2200 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপেোর সশক্ষোেসবশকোে নুযেত্ম ১২ (বোর) মোি বো ত্স্টত্োসিক হইস্টব র্ত্সিে েো কর্তযপক্ষ ত্োহোর সেজস্ব সবস্টবচেো  সেসিত্িোস্টব 

সেসিত্ েো কসরস্টবে হর্ আপসে সেি যোসরত্ সশক্ষোেসবশ হেড-২ এর মোপকোঠিস্টত্ কৃত্কোর্ যত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশীর হম োি িম্পন্ন 

কসর োস্টছে । 
 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 

 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/৯৮৩                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Sefat-E-Tasnim 
Asia Begum 
Mazid Mansion, Sarkarkhana Gate, Khanepur Bazar 
SARKARKHANA, Palash, Narsingdi-1611 

 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপেোর সশক্ষোেসবশকোে নুযেত্ম ১২ (বোর) মোি বো ত্স্টত্োসিক হইস্টব র্ত্সিে েো কর্তযপক্ষ ত্োহোর সেজস্ব সবস্টবচেো  সেসিত্িোস্টব 

সেসিত্ েো কসরস্টবে হর্ আপসে সেি যোসরত্ সশক্ষোেসবশ হেড-২ এর মোপকোঠিস্টত্ কৃত্কোর্ যত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশীর হম োি িম্পন্ন 

কসর োস্টছে । 
 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/984                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Istiaque Ahmed Jewel 
Saad Ahmed 
House No- F-08/R 
Urea Sarkarkhana Ltd, 
Sarkarkhana, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপেোর সশক্ষোেসবশকোে নুযেত্ম ১২ (বোর) মোি বো ত্স্টত্োসিক হইস্টব র্ত্সিে েো কর্তযপক্ষ ত্োহোর সেজস্ব সবস্টবচেো  সেসিত্িোস্টব 

সেসিত্ েো কসরস্টবে হর্ আপসে সেি যোসরত্ সশক্ষোেসবশ হেড-২ এর মোপকোঠিস্টত্ কৃত্কোর্ যত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশীর হম োি িম্পন্ন 

কসর োস্টছে । 
 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/985                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Nur Mohammad Sharif  
Salma Begum 
House # Sp-2/5-Ka, Palash Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপেোর সশক্ষোেসবশকোে নুযেত্ম ১২ (বোর) মোি বো ত্স্টত্োসিক হইস্টব র্ত্সিে েো কর্তযপক্ষ ত্োহোর সেজস্ব সবস্টবচেো  সেসিত্িোস্টব 

সেসিত্ েো কসরস্টবে হর্ আপসে সেি যোসরত্ সশক্ষোেসবশ হেড-২ এর মোপকোঠিস্টত্ কৃত্কোর্ যত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশীর হম োি িম্পন্ন 

কসর োস্টছে । 
 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/986                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Chan Mia 
Md. Tarajul Islam 
Chalitabari (North Para) 
Pollymongal Hat, Bogra Sadar 
Bogra-5800 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/987                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Amit Debnath 
Nikunja Behari Debnath 
Chupair, Kalapatua 
Kaliganj, Gazipur-1613 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/988                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Zannatul Ferdus Bithi 
Md. Amzad Hossain 
House No E-3/A, Uffl Housing Colony 
Sarkarkhana, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/989                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Monjur Hosen 
Masud Rana 
Laxmi Padua 
Mahini Bazar, Langalkot 
Comilla-3580 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/990                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Mahfosul Islam 
Md. Mafisul Islam 
431/21, Nayapara 
Dania, Jatrabari 
Dhaka-1236 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/991                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Shamim Azad 
Md. Mahmudul Alam 
Chakkrishnapur 
Chaklabazar, Parbatipur 
Dinajpur-5250 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/992                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md.Murshadul Kabir 
Mohammed Ali 
Dry Dock Colony, Building-Gha/19, North Patenga, Chittagong. 
Patenga, Bandar(Chitt. Port) 
Chittagong-4204 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/993                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Mamun Mia 
Md. Abul Kashem Bhuiyan 
House # E-24-G, Urea Fertilizer Factory Ltd., Ghorasal 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/994                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Ashikur Rahman 
Md. Abdul Hannan 
Binnati, BINNATI 
Kishoregonj SADAR 
Kishorganj-2300 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/995                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mst. Kamrunnaher 
Md. Abdul Goni 
Rehaichor, Tickrampur 
Nawabganj Sadar 
Chapai Nawabganj-6300 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পহি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/996                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Mahfuzur Rahman 
Late. Abdul Haque 
Diar Baghoil, DIAR SHAHAPUR 
Ishwardi 
Pabna-6620 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/997                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Raju Sarker 
Rabi Poul 
R/A: Josherabda, Habiganj Sadar, Habiganj-3300. 
HABIGANJ SADAR, Habiganj Sadar 
Habiganj-3300 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/998                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Nasir Uddin Rasel 
Md. Bacchu Mian 
Moricha Nowapara 
MORICHA, Debidwar 
Comilla-3533 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/999                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Sarowar Hossain 
Master Makbul Ahmed House 
Puran Ramgarh 
BAGAN BAZAR, Fatikchhari 
Chittagong-4440 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1000                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Swapan Kumar Palit 
Komal Kanti Palit 
Nengi, JAHURNAGOR 
Kaliganj 
Satkhira-9440 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 
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Israt Jahan 
Md. Ibrahim Ali Sarker 
House No: E-30/D, Afccl Housing Complex 
Ashuganj Sar Karkhana, Ashuganj 
Brahamanbaria-3403 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1002                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Habibur Rahman 
Md. Mojaffar Rahman 
Vill: Khashpahunanda P.O: Vatkotha P.S: Joypurhat  
Dist: Joypurhat-5900 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1003                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Latiful Bashar 
Md. Asrafuddulla 
Bogarpar 
BOGARPAR, Sarishabari 
Jamalpur-2050 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1004                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mt. Lucky 
Md. Nasir Uddin Mridha 
Dakhindaspara 
GACHHANI, Dashmina 
Patuakhali-8630 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1005                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Asif Patowery 
Md. Yeasin Patowery 
Kaligonj Kobutar Para 
SUBADDA, Keraniganj 
Dhaka-1310 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1006                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Umma Amara Asha 
Md. Azizer Rahman Sharker 
House # E-12-I, Urea Fertilizer Factory Ltd., Ghorasal 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1007                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mohammad Shahriar Alam 
B. M. Salamat Ullah 
House # E-24-A, Ashugonj Fertilizer And Chemical Co. Ltd. 
SARKARKHANA, Ashuganj 
Brahamanbaria-3403 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

 p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1008                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Marium Sharmin Rimi 
Ear Mohammad 
House No.F-1/9, C.U.F.L Housing Colony, Rangadia, 
C.U.F.L, Anowara 
Chittagong-4000 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1009                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Maria Khatun 
Kamrun Nahar 
Puffl Housing Colony, House No: Sp-3/26(A) 
SAR KARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1010                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Fatema Umme  Rumman 
Md. Abdul Jabbar 
Flat No- E-06/C, Old Housing Complex, Ashuganj Fertilizer And Chemical Company Limited 
ASHUGANJ SAR KARKHANA, Ashuganj 
Brahamanbaria-3403 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1011                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Ashikur Rahman 
Md. Belal Hossain 
Chacksharay, BOKSHIGONJ 
Sadullapur 
Gaibanda-5710 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1012                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Afroja Nasrin Juy 
Abdul Ajij 
House No:E-33/D,Afccl Housing Complex 
Ashuganj Sar Karkhana, Ashuganj 
Brahamanbaria-3403 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1013                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md Majedul Islam 
Md Sumsuddin 
Uttar Mokordoz 
RADHAPUR, Luxmipur Sadar 
Luxmipur-3706 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1014                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Shohidullah Kowshar 
Md. Rezaul Karim 
Guyabari, Rustompur 
Charghat 
Rajshahi-6280 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1015                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md.Hafizur Rahman 
Md.Mohitullah 
Apurkhata Mondolpara 
PANDUL, Ulipur 
Kurigram-5601 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1016                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mahida Islam 
Husna Ara Begum Chowdhury 
Cheragi, Fenhcuganj 
Fenchuganj 
Sylhet-3116 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1017                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Abdur Rahim 
Md. Abdur Rahman 
Vill : Sreerampur, 
Dayarampur, Kotchandpur 
Jhenaidah-7330 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1018                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Hajera Binta Harun 
Harun-Or-Rashid 
Vill: Khanapur 
Gorashal Urea Fertilizer Ind. 
Palash, Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পহি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1019                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Halima Benta Harun 
Harun-Or-Rashid 
Vill: Khanapur 
Gorashal Urea Fertilizer Ind. 
Palash, Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1020                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Jafar Iqbal 
Late Sultan Khan Bari 
North Bandar 
Mohal Khan Bazar, Anowara 
Chittagong-4376 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1021                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Rayhan Uddin Sheikh 
Md. Liakot Ali Sheikh 
House# F-8/E, Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1022                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Abdul Latif 
Md. Abul Hossain 
House# F-1/H, Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1023                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Atikur Rahman 
Md. Ataruzzaman 
House# E-9/E, Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/১024                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Mahadi Hasan Maruf 
Md. Harun Or Rashid 
House# F-11/H, Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1025                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Kamrunnaher 
Abu Siddik Bhuiyan 
Joypura 
KHASHOWLA, Palash 
Narsingdi-1610 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1026                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Muhammad Mohi Uddin Tamim 
Abul Bashar 
Bashar Manzil (Flat No. 8), 144, Anandabag, Noor Ahmad Road. 
GPO, Kotwali 
Chittagong-4000 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1027                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Shimul Kumar 
Rangit Das 
Beola 
PORESHNAGOR, Atrai 
Naogaon-6596 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1028                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Abdus Samad 
Md. Sadrul Islam 
Hogla, Gomastapur 
Gomastapur 
Chapai Nawabganj-6321 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1029                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mowsumi Akter 
Md. Aminul Islam 
Dakshin Ketkibari 
CHILAHATI, Domar 
Nilphamari-5341 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1030                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Ali Hossain Babu 
Md. Abul Bashar 
Shanti Nagar 
Ati, Keraniganj 
Dhaka-1310 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1031                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Balal Uddin 
Md. Abubakar Siddik 
Darussalam, Mirpur, 
Dhaka-1216 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1032                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Abdullah 
Md. Mahabubur Rahman 
Village : Khalapara (Dakter Bari) 
BAZAR HASNABAD, Roypura 
Narsingdi-1631 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1033                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Chy. Md. Moonamul Hossain 
Chy. Md. Zakir Hossain 
Assistant Chemist ,Laboratory Shahajalal Fertilizer Project 
FF Factory, Fenchuganj 
Sylhet-3117 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1034                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Amena Akter 
Md. Abdul Mannan 
House No: 10, Housing Colony 
F F FACTORY, Fenchuganj 
Sylhet-3117 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1035                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Ahshan Habib 
Md. Abdul Ali Khan 
Uttar Musrat Madati 
Bhotmari, Kaliganj 
Lalmonirhat-5520 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1036                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Rimpa Khatun 
Md. Abdul Mozid Gazi 
Hogladanga 
Joypur, Manirampur 
Jessore-7440 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p §œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1037                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Abdur Rahman 
Md. Hasan Ali 
Anandi Dhaniram 
Madrasha Syedpur, Pirgachha 
Rangpur-5450 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1038                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Lucky Begom 
A.S.M Shariful Alam 
Baniadhola 
FATEMA NOGOR, Trishl 
Mymensingh-2220 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1039                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Sagar Chandra Das 
 Apon Nibash, Eashan Mohajon Road, North Kattali, 
North Kattali, Akbarshah 
Chittagong-4217 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 

  



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p §œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1040                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Hafiza Khatun 
House No- E/5 , 4th  Floor  Polash Urea  Fertilizer Factory  
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 

 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1041                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Shamim Ahmed 
Md. Julmat Ali Moral 
Village : Khopdahi 
BHANDERKHOLA, Keshabpur 
Jessore-7450 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1042                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mohammad Kamrul Hossain 
Fenchuganj Sylhet 
202 Ambagan Colony, Fenchuganj Sarkhana, Natural Gas Fertilizer Factory Ltd. 
Fenchuganj 
Sylhet-3116 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1043                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Yearjun Akter 
Shakawat Hossain 
House No- E/5, 4th  Floor  Polash Urea  Fertilizer Factory  ,Polash ,Norsingdy 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1044                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Rakib Hasan 
Md. Shahjahan Mia 
Gayatala, 
LATABDI, Serajdikhan 
Munshiganj-1540 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1045                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Arman 
Ibrahim 
(Ma Vila) Tatkhana, 
LNC mills, Siddirganj 
Narayanganj-1432 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1046                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Bashir Ahmmed 
Md. Rafiqul. Islam 
Nurar Potol 
MOHICHARAN HAT, Sonatola 
Bogra-5821 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1047                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Sukamol Chowdhury 
Joyonti Bala  Chowdhury 
Sawdhersree 
KADIRGANJ, Sulla 
Sunamganj-3352 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1048                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

S. M. Sajjad Hossain 
Md. Shah Jamal 
2nd Muradpur, Gole Market, North Side Of Nursery, House Of Prof. (Rtd.)  
Mukhlesur Rahman 
CHAWK BAZAR, Comilla Sadar 
Comilla-3500 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1051                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Aminul Islam 
Nurul Amin 
F-6,Cufl, Anowara 
Chittagong-4376 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1052                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Nawshad Arman Sakib 
Md. Mesbah Uddin 
Vill- Rangadia, House#E-5/5, Chittagong Urea Fertilizer Colony 
CHITTAGONG, Anowara 
Chittagong-4000 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1053                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Abdur Rahman Bishawas 
Shahida Begum 
House No. 282, Road No. 01,  
Kazi Nazrul Islam Road, Kayagolahat,  
SAIDPUR, Saidpur 
Nilphamari-5310 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1054                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mukta Begum 
Moshraf Hossain 
Sarkarchar 
KHASHOWLA, Palash 
Narsingdi-1610 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1055                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mst. Shathi Akther 
Md. Abdul Barek 
Nowgram, GORMATI 
Baraigram 
Natore-6623 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1056                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Naziha Binte Hai 
Md. Abdul Hai 
House # E-12-A, Palash Urea Fertilizer Factory Ltd. 
SARKARKHANA, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1057                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Sumiya Akter 
Abdul Hamid 
Fultala, KUCHUTI 
Kalihati, Tangail-1974 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1058                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md.Zuyel Rana 
Md. Tofajzol Hossain 
Vill: Jumarkhuksia, Post: Nischintapur,  
P.S:Kazipur, Dist: - Sirajganj-6710 

 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1059                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Arefin Al Mahmud 
Alauddin Mahmud 
House # E-3/4, Tsp Colony 
NORTH PATENGA, PATENGA 
Chittagong-4204 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p §œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1060                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Alamgir Hosen 
Md. Zulfikar Hosen 
Shialdanga, Agardari 
Satkhira Sadar 
Satkhira-9400 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1061                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Kawsarul Islam 
Aminul Islam 
Aksail, KALATIA 
Keraniganj 
Dhaka-1313 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1062                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Bishozit Das Apu 
Dilip Chandra Das 
63/9, Vatikashar Primary School Road 
Mymensingh, Mymensingh Sadar 
Mymensingh-2200 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1063                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mohes Chandra 
Horipad Ray 
Horihorpur 
MONSHAPUR, Hakimpur 
Dinajpur-5270 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1064                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Fareha Akter 
Md Elias Sarker 
Enayet Nagor, Uttar Matlab 
Chandpur-3640 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 

 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1065                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Nanima Yasmin 
Nazrul Islam 
Farakpur, Bheramara 
Kushtia-7040 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p §œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1066                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Indira Sarker 
Nani Gopal Sarker 
18, Tanuganj Lane, Sutrapur, Dhaka-1100 
DHAKA SADAR, Sutrapur 
Dhaka-1100 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1067                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md.Imran Uzzaman 
Md.Nasir Uzzaman 
228,Nayatola,Moghbazar 
Shantinagor, Ramna 
Dhaka-1217 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1068                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Ariful Islam 
Md. Edal Pk. 
Bangra 
NARAYANPUR, Manda 
Naogaon-6220 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1069                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Dilara Nasrin 
Shamima Nasrin. Asst Accountant 
Hawladar Washing Plant,  Plot No-53,  
Road No-03, Bloke-K, Shialbari R/A. Mirpur-2,  
Dhaka-1216 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1070                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Lipon Paul 
Babul Paul 
Kormoda, NGFF 
Fenchuganj 
Sylhet-3116 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1071                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Zohra Sultana 
Abu Ahmed 
House # E-10/10, Tsp Colony 
NORTH PATENGA, PATENGA 
Chittagong-4204 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1072                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Afruza Sultana 
Md. Nure Alam 
Gobindapur 
Gadadoba, Sarishabari 
Jamalpur-2050 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1073                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Most.Shahana Akter 
Abdul Matin 
Kusumpur, RAMPUR 
Burichang 
Comilla-3531 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1074                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Hussain Ahmed 
Humayun Bokthiar 
Shibpasha, Ajmirganj 
Habiganj-3360 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1075                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Rayhan Javed 
A.Z.M. Saleh 
E-26/H Uffl Housing Colony 
Sarkarkhana, Palash 
Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1076                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Sharmin Akter 
Forida Begum 
Anjuman State- Building No: 17/H, Room Ã¢Â‚¬Â€Œa1,  
Housing Colony Road, Still Mill Bazar. , North Patenga,  
Patenga, Bandar(Chitt. Port) 
Chittagong-4204 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1077                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Iqbal Noor 
Md. Nur Nabi 
Nur Nabi Member Er Bari, Nirapara 
Guzra, Raozan 
Chittagong 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1078                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Lutfor Rahman 
Moslim Uddin 
Somjany, RATANGONJ 
Kalihati 
Tangail-1973 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1079                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Nazrul Islam 
Md. Thandu Mondal 
Charkura, BOROKURA 
Kamarkhanda 
Sirajganj-6730 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 
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Mosabbir 
Tofazzal Hossain 
Charlaxmipur 
RAJBARI, Rajbari Sadar 
Rajbari-7700 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1081                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Saiful Islam 
Yunuchh Ali 
Badartala, BADARTALA 
Assasuni 
Satkhira-9400 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1082                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Khairul Islam 
Abu Siddik 
Vill- Dhurua, P.O- Khamargaon,  
P.S- Nandail,  
Dist- Mymensingh 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1083                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Shojib Mollik 
Hamayet Mollik 
Vii- Vasha, P.O- Natoikhali, P.S- Kachua, Dist- Bagerhat 
NATOIKHALI, Kachua 
Bagerhat 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1084                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Shohag Hossain 
Md. Abdul Khalek Sarker 
Lakshmipur, Atgharia 
Pabna-6660 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 

 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1085                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mahjabin Binte Mostafa 
Golam Mostafa 
H-14/C, R-Avenue-1, B-B, Mirpur-1 
Dhaka-1216 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1086                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Rajon Kar 
Rothindra Kar 
Shamnagar, INDRESHAWER 
Rajnagar 
Mouluvibazar-3117 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1087                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Shamim Ahamed 
Md. Amir Hossain 
E/19/Y-2, Ashuganj Sar Karkhana Collony 
Ashuganj Sar Karkhana Collony, Ashuganj 
Brahamanbaria-3403 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্ত্র, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1088                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Rifat Al Amin Khan 
Md. Abdur Rob Khan 
176/A, Road No 7, Poartcolony, Bandar 
Bandar, Bandar(Chitt. Port) 
Chittagong-4100 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1090                     a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Mosaddeque Ul Ahmed Sagar 
Mostaque Ahmed 
Ghagoa, Tarapur 
Sundarganj 
Gaibanda-5720 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1091                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Sadia Sultana 
Yousuf Talukdar Bari 
Daulatpur 
Fazil Khar Hat, Patiya 
Chittagong-4371 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1092                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Mostafizur Rahman 
Md. Mojibur Rahman 
House: 196/1, Road: 03, Vill: Mohadevpur 
Alamnagar, Rangpur Sadar 
Rangpur-5402 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1093                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Shahidul Islam 
Abdus Sattar Khandaker 
Diguah 
Shaoriad Bazar, Kaliganj 
Gazipur-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1094                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Tamanna Yeasmin 
Md. Golam Mostafa 
Bidc-2, House#E/11/Ta, Palash Uria Fartilizer Factory Ltd. 
Palash, Narsingdi-1611 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1095                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Tofazzol Hossen 
Abdus Salam 
Chorakona 
MOKURIA, Gauripur 
Mymensingh-2270 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1096                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Shabbir Ahmad 
Shuzaat Jamalee 
237/38, Road-5, Section-7, Mirpur 
Mirpur TSO, Mirpur 
Dhaka-1216 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1097                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Monir Hossain 
Md. Zahar Mia 
Ashuganj, 
Brahamanbaria-3402 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1098                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Md. Sazzad Hossain Chowdhury 
Md. Shakhawat Hossain Chowdhury 
Sultanpur, CHARSINDUR 
Palash, Narsingdi 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1099                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Baynimadhab 
Shanta Barman 
Vill. Raseya 
Raseya, Atwari 
Panchagarh-5040 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 



®VÊ¢ew Ce¢ØV¢VEV gl ®L¢jLÉ¡m Cä¡¢øÊS 
fm¡n, el¢pwc£-1611 

¢hxâx টিআইসিআই হহোস্টেস্টে অবস্থোস্টের জন্য সেস্টজর সবছোেো, বোসেশ, মশোরী ইত্যোসি িংস্টে আসেস্টত্ হইস্টব । 

p§œ ew x ¢VBC¢pBC/¢eu¡N/7.5/1089                    a¡¢lMx ২7-0৬-20১৬ Cw 

 

Masum Billah 
Moniruzzaman 
Naihati, SALKONA 
Sharsha 
Jessore-7430 

¢hou x- সশক্ষোেবীশ হেড-২ পস্টি সেস্ট োে 
 

সি  মস্টহোি  
 

আপেোর আস্টবিে ও পরবত্ী পর্ যোস্ট  অনুসিত্ সেসিত্, হমৌসিক ও সিটস্টেি পরীক্ষোর সিসিস্টত্ আপেোস্টক সেম্নসেসিত্ শত্য িোস্টপস্টক্ষ 

সশক্ষোেসবশ হেড-২ পস্টর্ সেস্ট োে িিোে করো হইেঃ 
 

01z আপনার শিক্ষানশিিকাল নযুনতম ১২ (িার) মাস িা তততাশিক হইতি যতশিন না কততৃ পক্ষ তাহার শনজস্ব শিতিচনায় শলশিতভাতি শনশিত না 
কশরতিন যয আপশন শনিৃাশরত শিক্ষানশিি যেড-২ এর মাপকাঠিতত কত তকাযৃতার সশহত শিক্ষানশিিীর যময়াি সম্পন্ন কশরয়াতেন । 

 

02z   সশক্ষোেসবশ থোকোকোেীে িমস্ট  আপেোস্টক উপসস্থসত্র সিসিস্টত্ িসত্ মোস্টি সেি যোসরত্ টোকো  ১৪০০/- (এক হোজোর চোরশত্) মোত্র/সবসিআসি সেি যোসরত্ 

বৃসি  সহিোস্টব িিোে করো হইস্টব । 
 

03z সশক্ষোেসবশীকোস্টে আপসে িসশক্ষণ কম যসুচী অনুর্ো ী িসশক্ষস্টণ ব্যোপকিোস্টব সেস্ট োসজত্ থোসকস্টবে । এই িসশক্ষস্টণর মোধ্যস্টম বোঞ্চেী  

িে েোি করোর উস্টেস্টে িোধ্যোনুর্ো ী িস্টচষ্টো চোেোইস্টবে এবং িসশক্ষণ িংক্রোন্ত িকোে ব্যোপোস্টর কর্তযপস্টক্ষর সেস্টি যশ হমোত্োস্টবক কোস ক 

পসরশ্রম করোিহ র্োবত্ী  সেস্টি যশোবেী সেসবযিো  মোসে ো চসেস্টবে। এত্িিংক্রোন্ত িকে ব্যোপোস্টর িসত্িোস্টের সে ম শৃঙ্খেো কস্ট োরিোস্টব 

মোসে  চসেস্টবে । 
 

04z িসশক্ষণকোেীে িমস্ট  আপেোর মস্টধ্য িস্টন্তোষজেক অেেসত্ পসরেসক্ষত্ েো হইস্টে অথবো আপসে অিিোচরস্টের িোস্ট  অসিযুক্ত হইস্টে 

বো সে ম শৃঙ্খেো বসহর্ভ যত্ হকোে কোস্টজ সেপ্ত হইস্টে হকোে রকম কোরে িিশ যে ব্যসত্স্টরস্টিই কর্তযপক্ষ ত্োহোর একক সবস্টবচেো  আপেোর 

সশক্ষেসবশীর অবিোে ঘটোইস্টত্ পোসরস্টবে । 
 

05z আপেোর সশক্ষোেসবশীর হম ো উিীণ য হও োর পর পরীক্ষোর মোধ্যস্টম আপেোর মুল্যো ে িমোপেোস্টন্ত িেিপত্র িিোে পূব যক আপেোস্টক 

অসবেস্টে অব্যোহসত্ হিও ো হইস্টব । 
 

06z  িিেত্োর িসহত্ সশক্ষোেসবশ কোে িমোসপ্তর পে সবসিআসি’র হকোে কোরিোেো/কোরিোেো িমুস্টহ শুন্য পি থোকো িোস্টপস্টক্ষ িক্ষ চোেক-

২/িক্ষ কোসরের-২ পস্টি সেি যোসরত্ হেস্টে সেস্ট োস্টের জন্য হর্োগ্য সবস্টবসচত্ হইস্টত্ পোস্টরে । হি হক্ষস্টত্র িংসিষ্ট কর্তযপক্ষ কর্তযক আপেোস্টক 

েতুেিোস্টব সেস্ট োেপত্র িিোে করো হইস্টব । 
 

০৭।  সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো হইস্টব েো। 
 

0৮z সশক্ষোেসবশকোে িমোসপ্তর পর চুড়োন্ত পরীক্ষো  উিীণ য হইস্টত্ ব্যথ য হইস্টে আপেোস্টক িেিপত্র িিোে করো হইস্টব েো এবং সেস্ট োস্টের জন্যও 

সুপোসরশ করো ইস্টব েো । 
 

0৯z সশক্ষোেসবশকোস্টে আপসে হকোে শ্রসমক িংে স্টে হর্োেিোে বো উক্ত িংে স্টের কোস্টজ অংশ েহে কসরস্টত্ পোসরস্টবে েো । 
 

১0z  অন্যোন্য িকে ব্যপোস্টর আপেোর সশক্ষোেসবশী িংস্থোর/িসত্িোস্টের র্স্টথোপযুক্ত সবসি/িসবিোে বোরো সে সিত্ হইস্টব। 
 

1১z সশক্ষোেসবশ সহিোস্টব হর্োেিোস্টের িম  িোম্প্রসত্ক হত্োেো আপেোর ২ (দুই) কসপ পোিস্টপোট য িোইস্টজর িস্টটো িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব এবং 

েোেসরক িেি, এিএিসি ও এইচএিসি এর মূে িেি ও মূে মোকযশীট িিশ যে পূব যক িত্যোস ত্ িস্টটোকসপ িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব। 
 

1২z  উপস্টরোক্ত শত্য িমুহ আপেোর সেকট েহেস্টর্োগ্য হইস্টে আপেোস্টক ১৬-০৭-২০১৬ ইং ত্োসরি (পূব যোহ্ন) স্বশরীস্টর উপসস্থত্ হই ো হেসেং ইেসেটিউট 

ির হকসমকযোে ইন্ডসিজ, পেোশ, েরসিংিীস্টত্ হর্োেিোেপত্র িোসিে কসরস্টত্ হইস্টব । অন্যথো  আপেোর এই সেস্ট োে বোসত্ে বসে ো েন্য হইস্টত্ 

পোস্টর।fe¡l ¢hnÄÙ¹ 

 

 

hÉhØq¡fL (fËn¡pe) 

¢ehÑ¡q£ f¢lQ¡mLl 

frz 

Ae¤¢m¢fx 

01z  িহঃ ব্যবস্থোপক (িমন্ব ), সেব যোহী পসরচোেক মস্টহোিস্ট র িপ্তর, ¢VBC¢pBCz 

02z  fË¢nrZ f¢lQ¡mL, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

03z  ¢qp¡h ¢hi¡N£u fËd¡e, ¢VBC¢pBC, fm¡n, el¢pwc£z 

04z  cçl e¢b 

05z  hÉ¢J²Na e¢b 


