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(বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর এক  িত ান) 

আ গ , া ণবািড়য়া-৩৪০২, বাংলােদশ 
ব াপক (এইচআরএম) এর দ র 
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ন র ২৭.২৫.১২৩৩.২১১.১১.০০১.১৯.২৫ তািরখ: 
০৬ জা য়াির ২০২২

২২ পৗষ ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় িনরাপ ািনরাপ া   হর ীহরী  পেদপেদ   শার ীিরকশার ীিরক  পরী ারপরী ার   জজ   িনবা িচতিনবা িচত   াথ েদরাথ েদর   র ালরাল   ওও  সময় চীসময় চী  কাশকাশ
সেসে ।।

আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ (এিপএসিসএল) এ িনরাপ া হরী পেদ িনবািচত াথ েদর িনে  বিণত তািরখ,
সময় ও ােন শারীিরক পরী া হণ করা হেব।

ঃঃ  নংনং পেদরপেদর   
নামনাম

শার ীিরকশার ীিরক  পর ী ারপরী ার   জজ   িনব াচতিনবাচত   াথ েদরাথ েদর   র ালরাল

শার ীিরকশার ীিরক  
পর ী ারপরী ার   
ত ািরখত ািরখ   ওও  

সময়সময়

পরী ারপরী ার   
ানান

০১ িনরাপ ািনরাপ া  
হরীহরী

160002, 160008, 160012, 160016, 160021, 160022, 
160026, 160037, 160043, 160044, 160052, 160059, 
160064, 160070, 160078, 160080, 160081, 160087, 
160104, 160105, 160112, 160114, 160117, 160119, 
160128, 160131, 160134, 160135, 160136, 160144, 
160150, 160152, 160154, 160155, 160157, 160164, 
160165, 160170, 160171, 160174, 160175, 160177, 
160180, 160181, 160184, 160185, 160190, 160191, 
160192, 160196, 160200, 160220, 160223, 160231, 
160240, 160245, 160246, 160253, 160257, 160261, 
160262, 160272, 160276, 160277, 160279, 160285, 
160286, 160291, 160294, 160297, 160299, 160305, 
160306, 160307, 160311, 160313, 160323, 160324, 
160325, 160327, 160332, 160346, 160347, 160349  = ৮৪ 
জন

১৫/০১/২০২২ইং,
(শিনবার)

সকাল: ৯:০০ 
টা।

জগ াথ হল 
খলার মাঠ, 

ঢাকা 
িব িব ালয়।

াথ েদরেক িলিখত পরী ার েবশপ , কলম ও মা  সহকাের পরী ার সময় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা হেলা।

৬-১-২০২২
মাহা দ এনা ল হক
ব াপক (এইচআরএম)

১



সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) এিপএসিসএল ব াপনা ক প
২) ধান েকৗশলী (প ও স), ধান েকৗশলী (পিরচালন ও সংর ণ) এর দ র , আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ
৩) উপ-মহা ব াপক (অথ ও িহসাব) , আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ
৪) িসিনয়র সহকারী সিচব, শাসন শাখা-৩ , িব ৎ িবভাগ
৫) উপ- ব াপক (িনরাপ া ও লা), আ গ  পাওয়ার শন কা ানী িলঃ
৬) দ র কিপ/ না শ বাড, এিপএসিসএল

২


