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সূত্র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭৩.২৮.০০০.২২/৬০             তাবরখ: ০৮-০৬-২০২২ বরিঃ 

 

মমবডদেল অবিসার এিাং অযাবসস্ট্যান্ট ম্যাদনজার বলগ্যাল এযাদিয়াস স/মোে স এযাদিয়াস স পদের মমৌবখে সাক্ষাৎোর সাংক্রান্ত মনাটিশ 
 

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলিঃ-এর মমবডদেল অবিসার এিাং অযাবসস্ট্যান্ট ম্যাদনজার বলগ্যাল এযাদিয়াস স/মোে স এযাদিয়াস স পদের বলবখত 

পরীক্ষায় উত্তীর্ স প্রার্থীদের মমৌবখে সাক্ষাৎোর বনম্নিবর্ সত তাবরখ ও সময় অনুসাদর বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলিঃ-এর প্রধান োর্ সালয়, 

িলাো ভিদনর ২য় তলায় েনিাদরন্স রুদম অনুবিত হদি। উত্তীর্ স প্রার্থীদের বনম্নবলবখত ডকুদমন্টসসহ প্রদয়াজনীয় স্বাস্থ্যবিবধ অনুসরর্পূি সে মাস্ক 

পবরবহত অিস্থ্ায় র্র্থাসমদয় উপবস্থ্ত র্থাোর জন্য অনুদরাধ েরা র্াদে: 

১. মেবলেে প্রেত্ত এযাবিদেন্ট েবপ (োলার বপ্রন্ট)। 

২. পাসদপাে স সাইদজর সতযাবয়ত ০৪ েবপ ছবি। 

৩. সেল বশক্ষাগত মর্াগ্যতার সনে ও মােসবশদের মূলেবপ এিাং ০১ মসে সতযাবয়ত িদোেবপ। 

৪. জাতীয় পবরচয়পত্র ও জন্ম সনদের মূলেবপ এিাং ০১ মসে সতযাবয়ত িদোেবপ। 

৫. মময়র/মচয়ারম্যান/ওয়াড স েবমশনার ের্তসে প্রেত্ত নাগবরেত্ব সনেপদত্রর মূলেবপ এিাং ০১ মসে সতযাবয়ত িদোেবপ। 

৬. বলবখত পরীক্ষার এডবমে োদড সর োলার বপ্রন্ট (০২ েবপ)। 

৭. অন্যান্য আনুসাবিে ডকুদমন্টস (র্বে র্থাদে) এর মূলেবপ এিাং ০১ মসে সতযাবয়ত িদোেবপ। 

৮. িাাংলাদেশ মমবডদেল এন্ড মডন্টাল োউবন্সল (বিএমবডবস) ের্তসে প্রেত্ত মরবজদেশন সনদের মূলেবপ এিাং ০১ মসে সতযাবয়ত িদোেবপ  

(মমবডদেল অবিসার পদের জন্য)। 

৯. এমবিবিএস বডবি পরিতী ডাক্তার বহদসদি মোদনা হাসপাতাল/বিবনদে ০৩ িছদরর চাকুবরর অবভজ্ঞতার সনদের মূলেবপ এিাং ০১ মসে 

সতযাবয়ত িদোেবপ (মমবডদেল অবিসার পদের জন্য)। 

১০. িার োউবন্সদলর সনদের মূলেবপ এিাং ০১ মসে সতযাবয়ত িদোেবপ  (অযাবসিঃ ম্যাদনজার বলগ্যাল/মোে স এযাদিয়াস স পদের জন্য)। 

১১. মোদনা স্বনামধন্য প্রবতিাদন আইন ও বলগ্যাল মেইস বিষয়ে েম সোদে েমপদক্ষ ০৩ িছদরর অবভজ্ঞতার সনদের মূলেবপ এিাং ০১ মসে 

সতযাবয়ত িদোেবপ (অযাবসিঃ ম্যাদনজার বলগ্যাল/মোে স এযাদিয়াস স পদের জন্য)। 

 

মমবডদেল অবিসার পদের মমৌবখে সাক্ষাৎোদরর সময়সূবচ: 

ক্রম মরাল নাং তাবরখ সময় 

 

১ 

21000016, 21000028, 21000050, 21000104, 21000113, 21000115, 21000122, 

21000221, 21000224, 21000283, 21000288, 21000294, 21000315, 

21000355, 21000377, 21000407, 21000412, 21000434, 21000445।  

 

১২/০৬/২০২২ 

 

১:৩০ 

 

অযাবসস্ট্যান্ট ম্যাদনজার বলগ্যাল এযাদিয়াস স/মোে স এযাদিয়াস স পদের মমৌবখে সাক্ষাৎোদরর সময়সূবচ: 

ক্রম মরাল নাং তাবরখ সময় 

 

১ 

18000004, 18000007, 18000014, 18000018, 18000023, 18000028, 

18000030, 18000032, 18000037, 18000038, 18000045, 18000051, 

18000058, 18000059, 18000060, 18000061। 

 

১২/০৬/২০২২ 
 

৩:৩০ 

 

সিার সহদর্াবগতা এোন্তভাদি োম্য।    

 

   

ব্যিস্থ্াপে প্রশাসন 

বরক্রুেদমন্ট এন্ড স্ট্াবিাং শাখা 

বিমান, িলাো, ঢাো। 


