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সূত্র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭৩.২৮.০০০.২২/৭২                  তাবরখ: ০৭-০৭-২০২২ বরিঃ 

 

এয়ারক্রাফে মমকাবনক (মমইদেন্যান্স/শপ) পদের মমৌবখক সাক্ষাৎকার সাংক্রান্ত মনাটিশ 

 

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলিঃ-এর এয়ারক্রাফে মমকাবনক (মমইদেন্যান্স/শপ) পদের বলবখত পরীক্ষায় উত্তীর্ ণ প্রার্থীদের পূি ণবনর্ ণাবরত ২৬/০৬/২০২২ বর: 

তাবরদখর স্থবগতকৃত মমৌবখক সাক্ষাৎকার আগামী ১৮ জুলাই ২০২২ বর: তাবরখ সকাল ০৯:০০ ো মর্থদক বমবন কনফাদরন্স রুম (৪র্থ ণ তলা), িলাকা ভিন, 

প্রর্ান কার্ ণালদয় অনুবিত হদি। উত্তীর্ ণ প্রার্থীদের বনম্নবলবখত ডকুদমেসহ প্রদয়াজনীয় স্বাস্থযবিবর্ অনুসরর্পূি ণক মাস্ক পবরবহত অিস্থায় র্র্থাসমদয় উপবস্থত 

র্থাকার জন্য অনুদরার্ করা র্াদে:  

CAAB/EASA Part 147 অনুদমাবেত B1.1 (Aircraft Turbine) অর্থিা B2 (Avionics) মকাস ণ সম্পন্নকারীদের মক্ষদত্র: 

১. বলবখত পরীক্ষার এডবমে কাদড ণর কালার বপ্রে (০২ কবপ)। 

২. মেবলেক প্রেত্ত এযাবিদকে কবপ (কালার বপ্রে)। 

৩. পাসদপাে ণ সাইদজর সতযাবয়ত ০৪ কবপ ছবি (র্ারা পূদি ণ জমা বেদয়দছন তাদের জন্য প্রদর্াজয নয়)। 

৪. CAAB/EASA Part 147 অনুদমাবেত B1.1 (Aircraft Turbine) অর্থিা B2 (Avionics) মকাস ণ সম্পন্ন সনেপদত্রর মূলকবপ ও ০১ মসে 

সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

৫. এয়ারক্রাফে মমইদেন্যান্স প্রবতিাদন সাংবিষ্ট কাদজ ন্যযনতম ০১ (এক) িছদরর অবভজ্ঞতার সনেপদত্রর মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ।  

৬. এস.এস.বস িা সমমান পরীক্ষার সাটি ণবফদকে ও মাকণবশদের মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

৭. এইচ.এস.বস িা সমমান পরীক্ষার সাটি ণবফদকে ও মাকণবশদের মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ । 

৮. জাতীয় পবরচয়পত্র ও জন্ম সনদের মূলকবপ ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

৯. মময়র/মচয়ারম্যান/ওয়াড ণ কবমশনার কর্তণক প্রেত্ত নাগবরকত্ব সনেপদত্রর মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

১০. অন্যান্য আনুষবিক ডকুদমেস (র্বে র্থাদক) এর মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

Diploma in Engineering (Aerospace or Avionics) বডবির্ারীদের মক্ষদত্র: 

১. বলবখত পরীক্ষার এডবমে কাদড ণর কালার বপ্রে (০২ কবপ)। 

২. মেবলেক প্রেত্ত এযাবিদকে কবপ (কালার বপ্রে)। 

৩. পাসদপাে ণ সাইদজর সতযাবয়ত ০৪ কবপ ছবি (র্ারা পূদি ণ জমা বেদয়দছন তাদের জন্য প্রদর্াজয নয়)। 

৪. Diploma in Engineering (Aerospace or Avionics) বডবির সাটি ণবফদকে ও মাকণবশদের মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 
৫. এয়ারক্রাফে মমইদেন্যান্স প্রবতিাদন সাংবিষ্ট কাদজ ন্যযনতম ০১ (এক) িছদরর অবভজ্ঞতার সনেপদত্রর মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ।  

৬. এস.এস.বস িা সমমান পরীক্ষার সাটি ণবফদকে ও মাকণবশদের মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

৭. জাতীয় পবরচয়পত্র ও জন্ম সনদের মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

৮. মময়র/মচয়ারম্যান/ওয়াড ণ কবমশনার কর্তণক প্রেত্ত নাগবরকত্ব সনেপদত্রর মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

৯. অন্যান্য আনুষবিক ডকুদমেস (র্বে র্থাদক) এর মূলকবপ ও ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

 

এয়ারক্রাফে মমকাবনক (মমইদেন্যান্স/শপ) পদের মমৌবখক সাক্ষাৎকাদরর সময়সূবচ: 

ক্রম মরাল নাং তাবরখ সময় 

১ 23000003,23000004,23000009,23000010,23000011,23000012,23000013, 

23000015,23000017,23000019,23000029,23000033,23000035,23000037, 

23000041,23000045,23000046,23000050,23000052. 

১৮/০৭/২০২২ সকাল-

০৯:০০ 

২ 23000056,23000063,23000064,23000065,23000067,23000071,23000072, 

23000083,23000085,23000086,23000089,23000093,23000094,23000096, 

23000098,23000099,23000101,23000102,23000105. 

১৮/০৭/২০২২ সকাল-

১০:০০ 

 

সিার সহদর্াবগতা একান্তভাদি কাম্য।    

 

   

 

 

 

ব্যিস্থাপক প্রশাসন 

বরক্রুেদমে এন্ড স্টাবফাং শাখা 

বিমান, িলাকা, ঢাকা। 


