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রবজ্ঞরি 

 

রবষয়ঃ অরিস সহায়ক পদে রলরখত পরীক্ষার আসন রবন্যাস ও পরীক্ষার পররচালনার রনদে শশনা। 

 

প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালয় এর অরিস সহায়ক পদে আদেনকৃত প্রর্থীদের রলরখত পরীক্ষা আগামী ২৭/০৩/২০২১ 

তাররখ, ববলা- ৩:০০ ঘটিকায় রনদনাক্ত ০৫ টি বকদে রলরখত পরীক্ষা অনুরিত হদব। পরীক্ষার্থীদের প্রদবশপত্র ও জাতীয় 

পররচয়পত্রসহ পরীক্ষায় অাংশগ্রহদণর জন্য অনুদরাধ করা হদলা । 

ক্র. নাং বকদের নাম ঠিকানা  বররজ নাং- বর্থদক বররজ নাং-পর্ শন্ত পররক্ষার্থী সাংখ্যা 

১. েরনয়া রবশ্বরবদ্যালয় 

কদলজ 

েরনয়া, র্াত্রাবাড়ী, 

ঢাকা 

 

22000001 22006700 ৬৭০০ জন 

২. মরতরিল সরকারর 

বালক উচ্চ রবদ্যালয় 

আউটার সার্কশলার 

বরাড, মরতরিল, ঢাকা-

১০০০ 

22006701 22008900 ২২০০ জন 

৩. মরতরিল সরকারর 

বারলকা উচ্চ রবদ্যালয় 

আউটার সার্কশলার 

বরাড, মরতরিল, ঢাকা-

১০০০ 

22008901 22010700 ১৮০০ জন 

৪. টিএন্ডটি উচ্চ 

রবদ্যালয় 

মরতরিল, ঢাকা-১০০০ 22010701 22013100 ২৪০০ জন 

৫. বসন্ট্রাল উইদমন্স 

কদলজ 

১৩/২, অভয় োস 

বলন, ঢাকা-১২০৩ 

22013101 22016172 ৩০৭২ জন 

বমাট ১৬১৭২ জন 

 

 

 

 



পরীক্ষা পররচালনার জরুরর রনদে শশনাঃ  

১. প্রর্থীদের স্ব স্ব নম্বদর পরীক্ষার প্রদবশপত্র ডাউনদলাড করার জন্য বটরলটক বাাংলাদেশ রলঃ কর্তশক এস এম এস বপ্ররণ 

করা হদয়দে। তাোড়া প্রধান বয়লার পররেশ শদকর কার্ শালদয়র ওদয়বসাইট ও প্রেত্ত রলঙ্ক 

(http://boiler.teletalk.com.bd/boiler/admitcart.php) হদত পরীক্ষার প্রদবশপত্র ডাউনদলাড 

করা র্াদব।   

২. পরীক্ষা বকদে বই-পুস্তক , বমাবাইল বিান, কযালর্কদলটর, সকল ধরদনর ইদলকট্ররনক রডভাইস, ব্াাংক কাড শ/ বক্ররডট 

কাড শ সদৃশ বকান রডভাইস, গহনা ও ব্াগ আনা সম্পূণ শ রনরষদ্ধ। বরণ শত রনরষদ্ধ সামগ্রীসহ বকান পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হদল প্রদবশ 

করদত পারদবন না। 

৩. পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার রেন ০২.৩০ ঘটিকায় রনধ শাররত পরীক্ষা হদল রনজ রনজ পরীক্ষা কদক্ষ প্রদবশ কদর রনরে শষ্ট আসন 

গ্রহণ করদবন। পরীক্ষার হদল প্রদবদশর সময় পরীক্ষার্থীদের অবদেই স্বাস্থ্যরবরধ অনুসরণ করদত হদব। রবদশষভাদব উদেখ্য 

বর্, মাস্ক োড়া বকান পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হদল প্রদবশ করদত পারদবন না। 

 

৪. ববলা ২.৫৫ ঘটিকায় পরীক্ষার্রর্থ শদের মদে উত্তরপত্র রবতরণ করা হদব। পরীক্ষার্থীরা উত্তরপদত্র পদের নাম, পরীক্ষার্থীর নাম, 

বররজদেশন নম্বর ও পরীক্ষার তাররখ রলখদবন। উত্তরপদত্রর বকারডাং অাংদশ বকান রকছু বলখা র্াদব না।  

৫. পরীক্ষার্থীদের বররজদেশন নম্বর ৮(আট) রডরজট সাংবরলত। বররজদেশন নম্বদরর রডরজটসমূহ (সাংখ্যাসমূহ) উত্তরপদত্রর 

অাংদশর বরাল নম্বদরর ঘদর রলখদত হয়। 

 

৬. ববলা ০৩.০০ ঘটিকায় প্রশ্নপত্র বেয়া হদব। পরীক্ষার্থীরা হারজরা তারলকায় স্বাক্ষর করদবন। এ সময় প্রদবশপত্র বটরবদলর 

ওপর খুদল রাখদত হদব। প্রদবশপত্রর েরব এবাং স্বাক্ষদরর সাদর্থ হারজরা তারলকার েরব ও স্বাক্ষর রমরলদয় বেখা হদব, গররমল 

পাওয়া বগদল বরহষ্কারসহ র্র্থার্র্থ ব্বস্থ্া গ্রহন করা হদব।  

 

৭.প্রশ্নপত্র রবতরদণর পর বকান পরীক্ষার্থীদক পরীক্ষার হদল প্রদবশ করদত বেয়া হদবনা। প্রশ্নপত্র বেয়ার পর পরীক্ষা বশষ না 

হওয়া পর্ শন্ত বকান পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষ তযাগ করদত পারদবন না। 

 

৮.পরীক্ষা কদক্ষ পররেশ শকগন পরীক্ষার্থীর প্রদবশপদত্রর েরব, বররজদেশন নম্বর এবাং জাতীয় পররচয়পত্র [প্রদয়াজদন] পরীক্ষা 

করদবন। বররজদেশন নম্বর এবাং নাম ঠিকভাদব উত্তরপদত্রর র্র্থাস্থ্াদন পরীক্ষার্থী রলদখদেন রকনা এবাং পরীক্ষার্থীর প্রদবশপত্র 

ও হারজরা তারলকার েরব অরভন্ন রকনা পরীক্ষাদন্ত তা রনরিত হদয় পররেশ শক উত্তরপদত্রে পররেশ শদকর জন্য রনধ শাররত দুইটি 

স্থ্াদন স্বাক্ষর করদবন। 

 

৭. বকান পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় নকল করদল বা বমাবাইল বিান বা বকান ধরদনর ইদলকট্ররনক রডভাইসসহ প্রদবশ এবাং উক্ত 

প্রযুরক্তর মােদম বকান অসদুপায় অবলম্বন করদল বা বকান অসোচরদণর জন্য বোষী সাব্স্ত হদল প্রদয়াজদন মামলা 

োদয়রপূব শক আইন প্রদয়াগকারী সাংস্থ্ার হাদত উক্ত পরীক্ষার্থীদক বসাপে শ করা হদব। 

 

৮. উত্তরপদত্রর রনরে শষ্ট স্থ্ান ব্তীত বকার্থাও বরাল নম্বর, নাম ও বমাবাইল নম্বর রলখদল উত্তরপত্র বারতল করা হদব। 

 

৯. ববলা ৩.৫৫ ঘটিকায় সতকশতামূলক ঘন্টা এবাং ববলা ৪.০০ ঘটিকায় পরীক্ষা বশষ হওয়ার ঘন্টা প্রোন করা হদব। পরীক্ষা 

বশদষ প্রশ্নপত্র উত্তরপদত্রর রভতদর জমা প্রোন করদত হদব। পররেশ শকগন উত্তরপত্র সাংগ্রহ কদর বুদি বনয়ার পর পরীক্ষার্রর্থীরা 

স্বাস্থ্যরবরধ অনুসরণ কদর রনরে শষ্ট শারীররক দূরত্ব বজায় বরদখ ধীদর ধীদর পরীক্ষা কক্ষ তযাগ করদবন।  

 

 

(মমাোঃ শরাফত আলী) 

উপ প্রধান বয়লার পররদশ শক  

ও সদস্য-সরিব, রবভাগীয় রিব শািি করমটি 

                                                                                      


