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: ৩০.৩৪.০০০০.০৭৩.২৮.০০০.২২/৬৭            তািরখ: ২০-০৬-২০২২ ি ঃ 

িসিডউিলং অ ািস া  ও এম  অপােরটর (ক া য়াল) পেদর মৗিখক সা াৎকার সং া  না শ 
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলঃ-এর িসিডউিলং অ ািস া  ও এম  অপােরটর পেদর (ক া য়াল) িলিখত ও বহািরক পরী ায় 
উ ীণ াথ েদর মৗিখক সা াৎকার িন বিণত তািরখ ও সময় অ সাের িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলঃ-এর ধান কাযালয়, 
বলাকা ভবেনর ৪থ তলায় িমিন কনফাের  েম অ ি ত হেব। উ ীণ াথ েদর িন িলিখত ড েম সসহ েয়াজনীয় া িবিধ 
অ সরণ বক মা  পিরিহত অব ায় যথাসমেয় উপি ত থাকার জ  অ েরাধ করা যাে : 
১. টিলটক দ  এ াি েক  কিপ (কালার ি )। 
২. হালকা ও ভারী যানবাহন চালনায় কমপে  ০৫ বছেরর অিভ তার সনদপ  (এম  অপােরটর পেদর ে  েযাজ )। 
৩. হালকা ও ভারী যানবাহন চালনায় বধ াইিভং লাইেস  ও এতদসং া  ড েম সস েহর লকিপ এবং ০১ সট সত ািয়ত 

ফেটাকিপ। (এম  অপােরটর পেদর ে  েযাজ )। 
৪. পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ০৪ কিপ ছিব। 
৫. সকল িশ াগত যা তার সনদ ও মাকিশেটর লকিপ এবং ০১ সট সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৬. জাতীয় পিরচয়প  ও জ  সনেদর লকিপ এবং ০১ সট সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৭. ময়র/ চয়ার ান/ওয়াড কিমশনার ক ক দ  নাগিরক  সনদপে র লকিপ এবং ০১ সট সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
৮. িলিখত পরী ার এডিমট কােডর কালার ি  (০২ কিপ)। 
৯. অ া  আ সাি ক ড েম স (যিদ থােক) এর লকিপ এবং ০১ সট সত ািয়ত ফেটাকিপ। 
 

িসিডউিলং অ ািস া  পেদর মৗিখক সা াৎকােরর পিরবত ত সময় িচ: 
ম রাল নং তািরখ সময় 

১ 33000016, 33000079, 33000133, 33000138, 33000161, 33000188, 33000207, 
33000238, 33000272, 33000274, 33000316, 33000322 

২১/০৬/২০২২ র 
০১:০০ টা 

২. 33000329, 33000351, 33000396, 33000400, 33000448, 33000497, 33000541 
33000542, 33000548, 33000554, 33000596 

২১/০৬/২০২২ র 
০২:০০টা 

 

এম  অপােরটর (ক া য়াল) পেদর মৗিখক সা াৎকােরর পিরবত ত সময় িচ: 
ম রাল নং তািরখ সময় 

১ 43000006, 43000015, 43000023, 43000048, 43000069, 43000071, 43000075 
43000081, 43000083, 43000122, 43000145, 43000175, 43000184, 43000192 
43000200 

২১/০৬/২০২২ র 
০২:৩০ টা 

২. 43000210, 43000226, 43000232, 43000240, 43000266, 43000282, 43000286 
43000312, 43000323, 43000324 

২১/০৬/২০২২ র 
৩:৩০ টা 

৩. 43000332, 43000343, 43000346, 43000356, 43000369, 43000370, 43000376 
43000391, 43000402, 43000404, 43000406, 43000428, 43000437, 43000448 
43000450, 43000457 

২১/০৬/২০২২ র 
৪:৩০ টা 

 

সবার সহেযািগতা একা ভােব কা ।  

                           

 

  

                                        ব াপক শাসন 
                                      ির টেম  এ  ািফং শাখা 

     িবমান, বলাকা, ঢাকা। 


