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মনাটিশ- 14/2022                    তাররখ: 22 অদটাবর 2022 রি:  
 

২০২২-২৩  মসশদনর কযাদেট রিদসদব রনব বারিত প্রার্থীদের ভরতব কার্ বক্রে সাংক্রান্ত রবজ্ঞরি 

 

1। মনৌপররবিন অরিেিদরর ওদেবসাইদট প্রকারশত ফলাফল অনুোেী বাাংলাদেশ মেররন একাদেরে, বররশাল এ 

ভরতবর জন্য চূড়ান্ত প্রার্থীগণদক আগােী 23-10-2022 রি: মর্থদক 06-11-2022 রি: এর েদে প্ররতরেন সকাল 0900 

িদত 1500 ঘটিকা পর্ বন্ত ভরতব কার্ বক্রে সম্পন্ন করদত পারদব।  

 

2। ভরতব কার্ বক্রে সম্পন্ন করার জন্য রনব বারিত সকল প্রার্থী কর্তবক রনজ খরদি মশর-ই-বাাংলা মেরেদকল কদলজ 

িাসপাতাল, বররশাল অর্থবা মর্ মকান সরকারর িাসপাতাল ও সরকারর প্যার্থলরজকযাল ল্যাব মর্থদক CBC, RBS, CXR, 

HbsAg, VDRL, HIV, ECG, URINE for DA Health Screening Profile সম্পন্ন কদর ররদপাট ব সাংগ্রি 

করদত িদব। সাংগ্রিকৃত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ররদপাট ব ও এই রবজ্ঞরিসি রসরভল সাজবন, বান্দদরাে, রিোরঘাট, বররশাল এর 

কার্ বালে এ উপরস্থ্ত িদে রসরভল সাজবন িদত মেরেদকল সাটি বরফদকট/প্রতযেনপত্র সাংগ্রি করদত িদব। সকল স্বাস্থ্য 

পরীক্ষার ররদপাট ব ও রসরভল সাজবন কর্তবক সাটি বরফদকট/প্রতযেনপত্র সি রনব বারিত সকল প্রার্থীদক আগােী 23-10-2022 

রি: িদত 03-11-2022 রি: এর েদে বাাংলাদেশ মেররন একাদেরে, বররশাল এ উপরস্থ্ত িদত িদব।  

 

3। বাাংলাদেশ মেররন একাদেরে, বররশাল এর জন্য রনব বারিত সকল প্রার্থীদক ভরতব কার্ বক্রে সম্পন্ন করদত 

রনদমাক্ত কাগজপত্র জো রেদত িদব।  

  

(ক) ‡mvbvjx e¨vsK wjt এর মর্দকান শাখা িদত KgvÛ¨v›U, evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwg, ewikvj Gi 

AbyK~‡j 50,000/00 (UvKv cÂvk nvRvi gvÎ) টাকার ‡c AW©vi/ব্াাংক ড্রাফট | 

(খ) S.S.C g~j mb`| 

(গ) H.S.C g~j mb`/cÖksmv cÎ| 

(ঘ) S.S.C g~j gvK©wkU| 

(ঙ) H.S.C g~j gvK©wkU| 

(ি) Unmarried Certificate (প্রর্থে মেণীর মগদজদটে কে বকতবা/মিোরম্যার/কাউরিলর এর রনকট িদত 

সাংগ্রি করদত িদব)।        

(ছ) Birth Certificate (ফদটাকরপ-২ করপ). 

(জ) Parents Income Certificate (অরভভাবদকর েদে িাকুরররতদের মক্ষদত্র সাংরিষ্ট েির মর্থদক 

আেকর সনে/আেকর ররটান ব অর্থবা অরফস প্রিান কর্তবক আদের প্রতযােনপত্র এবাং অন্যান্য অরভভাবকদের 

মক্ষদত্র সাংরিষ্ট ওোে ব/ইউরনেন পররষে কর্তবপক্ষ মর্থদক প্রেত্ত বাৎসররক আদের সনেপত্র োরখল করদত িদব)। 

(ঝ) Passport Size Photographs (8 Copies). 

(ঞ) Application Form (ওদেবসাইট মর্থদক নমুনা ফরে োউনদলাে কদর রলগাল সাইদজর 
(8.5"×14") মপইদজ ররিন রপ্রন্ট কদর স্বিদে পূরণ করদত িদব) (নমুনা ফরে োউনদলাে করদত এখাদন 

রিক করুন). 

(ট) APPLICATION FORM (Preliminary)  

(ঠ) S.S.C & H.S.C gvK©wkU I mb‡`i d‡UvKwc-02 †mU| 

(ে) 100 টাকার 03টি িযাম্প এ ওদেবসাইদটর নমুনা অনুর্ােী Indemnity Bond িযাম্প এর 

উপর রপ্রন্ট কদর স্বিদে পূরণ করদত িদব (নমুনা ফরে োউনদলাে করদত এখাদন রিক করুন)| 

(ঢ) 50 টাকার িযাম্প এ ওদেবসাইদটর নমুনা অনুর্ােী Awffve‡Ki A½xKvibvgv িযাম্প এর উপর রপ্রন্ট 

কদর স্বিদে পূরণ করদত িদব (নমুনা ফরে োউনদলাে করদত এখাদন রিক করুন)| 

(ণ) †KvwfW-19 f¨vKwmb mvwU©wd‡KU|  

(ত) িাঁপানী, মৃগীসি মকান প্রকার ক্ররনক মরাদগ আক্রান্ত নে এই েদে ব প্রার্থীর মঘাষণাপত্র। 
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মর্াগাদর্াগ: 

 

মোোঃ মগালাে রােিান 

প্রিান রশক্ষা কে বকতবা 

বাাংলাদেশ মেররন একাদেরে, বররশাল 

মোবাইল: 01324-241709 

ই-মেইল: chiefedu.bmab@gmail.com 

মোোঃ রসফাতুল্লাি 

মটকরনকযাল এযারসিযান্ট 

মোবাইল: 01628-570125 

 

 

 

রব:দ্র:  

 

1। প্রদোজনীে সকল কাগজপদত্রর নমুনা বাাংলাদেশ মেররন একাদেরে, বররশাল এর ওদেবসাইদটর োউনদলাে 

মেনু িদত োউনদলাে করা র্াদব।   

2। সকল প্রকার কাগজপদত্রর ফদটাকরপ প্রর্থে মেণীর মগদজদটে কে বকতবা কর্তবক সতযারেত করদত িদব।  

 

 

 

 

কযাদেন এস এে আরতকুর রিোন, রবএন 

কোন্ড্যান্ট 

বাাংলাদেশ মেররন একাদেরে, বররশাল  
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