
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০

ন র ১৩.০১.০০০০.০৩১.১১.০০১.২০.১৬৪৪ তািরখ: 
২২ িডেস র ২০২১

৭ পৗষ ১৪২৮

িব ি

িবষয:় খ াখ া   অিধদ রাধ ীনঅিধদ রাধ ীন   অিফসঅিফস   সহকারীসহকারী  কামকাম--কি উটারকি উটার   া িরকা িরক  পেদপেদ   িনেয়ােগরিনেয়ােগর   জজ   এমিসিকউএমিসিকউ //িলিখতিলিখত
পরী ায়পরী ায়   উ ীণউ ীণ   াথ েদরাথ েদর   কি উট ারকি উটার   বহ া িরকবহ ািরক  পরী াপরী া   অ ানঅ ান ।।

         এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ েরর ১১/০৭/২০১৮ তািরেখর ১২২৯ নং
ারেক িনেয়াগ িব ি র ি েত অিফস সহকারী কাম-কি উটার া িরক পেদ আেবদনকারীেদর এমিসিকউ/িলিখত পরী া গত

০৫/১১/২০২১ি . তািরেখ ০৮  িবভাগীয় জলা শহের অ ি ত হেয়েছ। উ  পরী ায় উ ীণ াথ েদর (৪০৭০ জন) রাল ন র খা
অিধদ েরর ২৮/১১/২০২১ি . তািরেখর ১৫৮৫ নং ারেক কাশ কের িব ি  আকাের জাির করা হয়। অিফস সহকারী কাম-কি উটার

া িরক পেদ উ ীণ াথ েদর কি উটার বহািরক পরী া আগামী ০৬/০১/২০২২ি . তািরখ হেত ১৫/০১/২০২২ি . তািরখ পয
িনে র সারিণেত উি িখত রাল ন র অ যায়ী িন বিণত তািরখ ও সমেয় বাংলােদশ কি উটার কাউি ল, ত  ও যাগােযাগ ি
িবভাগ, আইিস  টাওয়ার, ট নং- ই ১৪/এ , আগার াও, শের-বাংলা-নগর, ঢাকা-১২০৭- ত অ ি ত হেব। অিফস সহকারী কাম-
কি উটার া িরক পেদ এমিসিকউ/িলিখত পরী ায় উ ীণ াথ েদর িনধািরত তািরেখ যথাসমেয় বিণত িনেদশনাবলী অ সরণ বক
কি উটার বহািরক পরী ায় অংশ হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

তা িরখতািরখ াচাচ  িমকিমক সময়সময়   উ ীণউ ীণ   াথ েদরাথ েদর   র ালরাল   ন রন র   ওও  সং াসং া
০৬/০১/২০২২ াচ-১ সকাল ০৯:০০ থেক ০৯:৪৫ ৩০০১১৫৪-৩০০৯৪৬২= ১২০ জন

মাট = 
৭২০ জন 

াচ-২ সকাল ০৯:৪৫ থেক ১০:৩০ ৩০০৯৪৮০-৩০১৭৫৪২= ১২০ জন
াচ-৩ সকাল ১০:৩০ থেক ১১:১৫ ৩০১৭৯৮৬-৩০৩০৮৬৩=১২০ জন
াচ-৪ সকাল ১১:১৫ থেক র ১২:০০ ৩০৩০৯০১-৩০৩৯৭৭৩= ১২০ জন
াচ-৫ র ১২:০০ থেক ১২:৪৫ ৩০৩৯৮৩২-৩০৪৬৮৩৬= ১২০ জন
াচ-৬ র ১২:৪৫ থেক ০১:৩০ ৩০৪৬৮৫০-৩০৫১৫৯২= ১২০ জন

০৭/০১/২০২২ াচ-১ সকাল ০৯:০০ থেক ০৯:৪৫ ৩০৫১৭০১-৩০৫৭৫২৩= ১২০ জন

মাট = 
৭২০ জন 

াচ-২ সকাল ০৯:৪৫ থেক ১০:৩০ ৩০৫৭৫২৫-৩০৬২৬৭৯= ১২০ জন
াচ-৩ সকাল ১০:৩০ থেক ১১:১৫ ৩০৬২৭৯৫-৩০৭০৩৩৪= ১২০ জন
াচ-৪ সকাল ১১:১৫ থেক র ১২:০০ ৩০৭০৩৯২-৩০৭৬৮২৬= ১২০ জন
াচ-৫ র ১২:০০ থেক ১২:৪৫ ৩০৭৬৮৬৪-৩০৮৪২২৮= ১২০ জন
াচ-৬ র ১২:৪৫ থেক ০১:৩০ ৩০৮৪২৫৬-৩০৯০৫৭১= ১২০ জন

০৮/০১/২০২২ াচ-১ সকাল ০৯:০০ থেক ০৯:৪৫ ৩০৯০৫৯২-৩০৯৫৬১৯= ১২০ জন

মাট = 
৭২০ জন 

াচ-২ সকাল ০৯:৪৫ থেক ১০:৩০ ৩০৯৫৭০৫-৩০৯৯৪৭২= ১২০ জন
াচ-৩ সকাল ১০:৩০ থেক ১১:১৫ ৩০৯৯৪৯৩-৩১০২৬৯৮= ১২০ জন
াচ-৪ সকাল ১১:১৫ থেক র ১২:০০ ৩১০২৭২০-৩১০৬৭০১= ১২০ জন
াচ-৫ র ১২:০০ থেক ১২:৪৫ ৩১০৬৭৪০-৩১১০৮৪৭= ১২০ জন
াচ-৬ র ১২:৪৫ থেক ০১:৩০ ৩১১০৮৪৯-৩১১৪৪৪০= ১২০ জন

১৩/০১/২০২২ াচ-১ সকাল ০৯:০০ থেক ০৯:৪৫ ৩১১৪৫০৬-৩১১৮২৩৭= ১২০ জন

মাট = 
াচ-২ সকাল ০৯:৪৫ থেক ১০:৩০ ৩১১৮২৭১-৩১২২২৪৫= ১২০ জন
াচ-৩ সকাল ১০:৩০ থেক ১১:১৫ ৩১২২৪৪২-৩১২৫৮২২= ১২০ জন
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াচ-৪ সকাল ১১:১৫ থেক র ১২:০০ ৩১২৫৮৬৮-৩১৩০১৯৮=১২০ জন ৭২০ জন

াচ-৫ র ১২:০০ থেক ১২:৪৫ ৩১৩০২৬২-৩১৪০২০০= ১২০ জন
াচ-৬ র ১২:৪৫ থেক ০১:৩০ ৩১৪০৩৯৪-৩১৫৭১৮৩= ১২০ জন

১৪/০১/২০২২ াচ-১ সকাল ০৯:০০ থেক ০৯:৪৫ ৩১৫৭৩৭১-৩১৬৬৩৮৭= ১২০ জন

মাট = 
৭২০ জন 

াচ-২ সকাল ০৯:৪৫ থেক ১০:৩০ ৩১৬৬৪৩২-৩১৭৪৪১০= ১২০ জন
াচ-৩ সকাল ১০:৩০ থেক ১১:১৫ ৩১৭৪৪১৩-৩১৭৮৬১৮= ১২০ জন
াচ-৪ সকাল ১১:১৫ থেক র ১২:০০ ৩১৭৮৭২৮-৩১৮৪৪৩৮= ১২০ জন
াচ-৫ র ১২:০০ থেক ১২:৪৫ ৩১৮৪৫৩৯-৩১৯০৪৭৬= ১২০ জন
াচ-৬ র ১২:৪৫ থেক ০১:৩০ ৩১৯০৫০৯-৩১৯৫৯৫২= ১২০ জন

১৫/০১/২০২২ াচ-১ সকাল ০৯:০০ থেক ০৯:৪৫ ৩১৯৬০২৩-৩২০০৯৪২= ১২০ জন
মাট = 

৪৭০ জনাচ-২ সকাল ০৯:৪৫ থেক ১০:৩০ ৩২০০৯৪৫-৩২০৫৮৯৮= ১২০ জন
াচ-৩ সকাল ১০:৩০ থেক ১১:১৫ ৩২০৫৯০১-৩২১৬৪৯৬= ১২০ জন
াচ-৪ সকাল ১১:১৫ থেক র ১২:০০ ৩২১৬৫২১-৩২২৫৬৩৫= ১১০ জন

সবেমাটসবেমাট  =  = ৪০৭০৪০৭০   জনজন

সাধারণসাধ ারণ   িনেদশনাবিলিনেদশনাবিল ::
১।   বহািরক পরী ায় অংশ হেণর িনিম  এমিসিকউ/িলিখত পরী ার জ  ডাউনেলাড ত েবশপ  সে  আনেত হেব;
২।   বহািরক (টাইিপং) পরী ায় অংশ হেণর জ  পরী াথ গণেক িনধািরত সমেয়র ১৫ িমিনট েব পরী া কে  অথাৎ
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল-এ উপি ত হেত হেব;
৩।   বহািরক পরী ার জ  পরী ার গিত িত িমিনেট সবিন  বাংলায় ২০ শ  ও ইংেরিজেত ২০ শ  থাকেত হেব;
৪।   বহািরক পরী ার জ  পরী াথ গণ বাংলা এবং ইংেরজী উভেয়র ে  ১০ িমিনট কের সময় পােবন;
৫।   বহািরক পরী ার সময় পরী াথ গণ মাবাইল, ক াল েলটর বা অ া  ইেলক িন  িডভাইস বহন বা বহার করেত
পারেবন না;
৬।   বহািরক পরী া  হবার পর পরী া শষ না হওয়া পয  কান পরী াথ  হল ত াগ করেত পারেবন না;
৭।   বহািরক পরী া র ০৫ িমিনট পর কান পরী াথ  ােব েবশ করেত পারেবন না;
৮।   যথাযথ া িবিধ মেন পরী ায় অংশ হণ করেত হেব; 
৯।   িনধািরত তািরখ ও সমেয়র পর কান পরী াথ র পরী া হণ করা হেব না।

          বহািরক পরী ায় উ ীণ াথ েদর রাল ন র যথাসমেয় খা  ম ণালয় ও খা  অিধদ েরর ওেয়ব সাইেট িব ি র মা েম
কাশ করা হেব। 

             এেত মহাপিরচালক ( ড-১) এর অ েমাদন রেয়েছ।

২২-১২-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক (সং াপন), শাসন িবভাগ ও সদ
সিচব, িবভাগীয় িনবাচন কিম , খা  অিধদ র,

ঢাকা

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) সিচব, বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা
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৩) মহাপিরচালক ( ড-১), খা  অিধদ র, ঢাকা
৪) িবভাগীয় কিমশনার, লনা/রাজশাহী/িসেলট।/বিরশাল/ময়মনিসংহ/রং র/চ াম/ঢাকা
৫) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৬)  সিচব, শাসন-২ অিধশাখা, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৭) পিরচালক, শাসন/ সবিব/ চসসা/ িহসাব ও অথ/ সং হ/ পউকা/ িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৮) পিরচালক, েরা অফ িরসাচ, টি ং এ  কনসালেটশন (িবআর িস), েয়ট।
৯) জনাব ডঃ এম. এম. ৎ ল কবীর, অ াপক ও ক  সম য়কারী, আইআইিস , েয়ট, ঢাকা।
১০) জনাব ডঃ মাঃ বাইয়াত হােসন ম ল, অ াপক ও পিরচালক, আইআইিস , েয়ট।
১১) জলা শাসক, ঢাকা/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র/ময়মনিসংহ
১২) উপসিচব, িবিধ-৪ শাখা, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১৪) চয়ার ান মেহাদেয়র একা  সিচব (উপ-পিরচালক), বাংলােদশ সরকাির কম কিমশন সিচবালয়, আগার াও, ঢাকা ( চয়ার ান
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১৫) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/ লনা/রং র/চ াম/িসেলট/বিরশাল/রাজশাহী/ময়মনিসংহ
১৬) অিতির  পিরচালক (সকল), খা  অিধদ র, ঢাকা
১৭) জলা খা  িনয় ক, ঢাকা/ময়মনিসংহ/চ াম/িসেলট/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/রং র
১৮) ব াপনা পিরচালক, টিলকটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক কমািশয়াল কমে , হাি ং নং-৩/এ, ৫/এ, ৭/এ, রাড নং-১৭,

লাশান, ঢাকা-১২১২।
১৯) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা (িব ি  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)
২০) িসে ম এনািল , আইিস  সল, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (িব ি  খা  ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর
জ  অ েরাধ করা হেলা)
২১) অিফস কিপ
২২) মা ার কিপ
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