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সূত্র: ৩০.৩৪.০০০০.০৭৩.২৮.০০০.২২/৬৫             তাবরখ: ১৫-০৬-২০২২ বরিঃ 

 

এয়ারক্রাফে মমকাবনক (মমইদেন্যান্স/শপ) পদের বলবখত পরীক্ষায় উত্তীর্ ণ প্রার্থীদের ডকুদমেস যাচাই সাংক্রান্ত মনাটিশ 
 

বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলিঃ-এর এয়ারক্রাফে মমকাবনক (মমইদেন্যান্স/শপ) পদের বলবখত পরীক্ষায় উত্তীর্ ণ প্রার্থীদের বশক্ষাগত 

মযাগ্যতার সাটি ণবফদকে/ সনেপত্র, মাকণবশে/নম্বরপত্র ও আনুষবিক ডকুদমেসসমূদের ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ ২০ জুন ২০২২ বরিঃ বিকাল 

০৪.০০ োর মদে বরক্রুেদমে এযান্ড স্টাবফাং শাখা, িলাকা ভিন (৩য় তলা), বিমান িাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বলিঃ-এর প্রধান কায ণালয়, 

কুবম ণদোলা, ঢাকায় জমা প্রোন করার জন্য অনুদরাধ করা যাদে: 

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। 

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

সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

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

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

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

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

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

১০. অন্যান্য আনুষবিক ডকুদমেস (যবে র্থাদক) এর ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

 

Diploma in Engineering (Aerospace or Avionics) বডবিধারীদের 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। 

৪. Diploma in Engineering (Aerospace or Avionics) বডবির সাটি ণবফদকে ও মাকণবশদের ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

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

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

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

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

৯. অন্যান্য আনুষবিক ডকুদমেস (যবে র্থাদক) এর ০১ মসে সতযাবয়ত ফদোকবপ। 

 

জমাোদনর সি ণদশষ সময়: ২০ জুন ২০২২ বরিঃ বিকাল ০৪.০০ ো। 
 
 

সিার সেদযাবগতা একান্তভাদি কাম্য।    

 

   

ব্যিস্থাপক প্রশাসন 

বরক্রুেদমে এন্ড স্টাবফাং শাখা 

বিমান, িলাকা, ঢাকা। 


