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তাবরখ: ১৮-১১-২০২১

বিজ্ঞবি
বিষয়: অবিস সহায়ক (এম.এল.এস.এস.) পদে MCQ পরীক্ষা গ্রহণ
সাধারণ িীমা কয়্পায়রশয়ন অবিস সহা য়কর (এম.এল.এস.এস.) শূন্য ্য়ে আয়িেনকারী প্রার্থীয়ের MCQ ্রীক্ষা আগামী
২৭-১১-২০২১ তাবরখ ররাজ শবনিার বিকাল ৩:০০ ঘটিকা বনয়ের ছয়ক িবণ পত রকন্দ্রসমূয়হ অনুবিত হয়িেঃ
ক্র:
রকয়ন্দ্রর নাম
নং
1. রাজারিাগ পুবলশ লাইনস স্কুল এন্ড কয়লজ, রাজারিাগ, ঢাকা-১২১৭।
2. শাহজাহানপুর ররলওয় সরকাবর উচ্চ বিদ্যাল
ররলওয় কয়লানী, শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭।
3. মবতবিল কয়লানী উচ্চ বিদ্যাল , মবতবিল, ঢাকা-১০০০।
4. রশয়র িাংলা িাবলকা মহাবিদ্যাল , ২০, হাটয়খালা ররাড, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩।
5. রসন্ট্রাল উইয়মন্স কয়লজ, ১৩/২, অভ োস রলন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩।
6. কবি নজরুল সরকাবর কয়লজ, লক্ষ্মীিাজার, ঢাকা-১১০০।
7. সরকাবর শহীে রসাহরাও ােী কয়লজ, লক্ষ্মীিাজার, ঢাকা-১১০০।
8. ঢাকা গভ. মুসবলম হাই স্কুল, লক্ষ্মীিাজার, ঢাকা-১১০০।
9. িাংলািাজার সরকাবর িাবলকা উচ্চ বিদ্যাল , িাংলািাজার, ঢাকা।
10. ঢাকা কয়লবজয় ট স্কুল, সেরঘাট, ঢাকা।
11. রক.এল. জুবিলী স্কুল এন্ড কয়লজ, িাংলািাজার, ঢাকা।
12. আরামিাগ হাই স্কুল এন্ড কয়লজ, আরামিাগ, মবতবিল, ঢাকা-১০০০।
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ররাল নম্বর

অনলাইয়ন আয়িেনকৃত প্রার্থীগণয়ক http://sbc.teletalk.com.bd বলংয়ক User ID ও Password ব্যিহার কয়র
প্রয়িশ্ত্র ডাউনয়লাড (সম্ভি হয়ল রবিন) কয়র বনয়ত হয়ি। আগামী ২১-১১-২০২১ তাবরখ হয়ত প্রয়িশ্ত্র ডাউনয়লাড
(অনলাইয়ন আয়িেনকারীয়ের রক্ষয়ত্র প্রয় াজয) করা ায়ি। ২০১৩ সায়ল আয়িেনকৃতয়ের ময়ে র াগ্য প্রার্থীয়ের ইয়তাময়ে
ডাকয় ায়গ প্রয়িশ্ত্র রপ্ররণ করা হয় য়ছ।
প্রয়িশ্ত্র ব্যবতয়রয়ক রকান প্রার্থীয়ক ্রীক্ষা রকয়ন্দ্র প্রয়িশ করয়ত রে া হয়ি না। রকান প্রার্থীর প্রয়িশ্ত্র সংক্রান্ত রকান সমস্যা
র্থাকয়ল কয়্পায়রশয়নর প্রধান কা পালয় র মানি সম্পে বিভায়গ র াগায় ায়গর ্রামশপ রে া হয়লা।

(য়মােঃ আিদুল িায়রক)
রডপুটি রজনায়রল ম্যায়নজার
মানি সম্পে বিভাগ
ও
সেস্য সবিি
বনয় াগ সংক্রান্ত িাছাই কবমটি।

