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                                                     �না�শ 
 

 মাইে�াে�িডট �র�েলটরী অথির� (এমআরএ)-এর রাজ� খাত�� ��া�ামার, কি�উটার অপােরশন �পারভাইজার, 
�মইনেটেন� ইি�িনয়ার, সহকারী �মইনেটেন� ইি�িনয়ার, অিফস সহকারী কাম ডাটা এি� অপােরটর ও ডাটা এি� অপােরটর এর �� 
পদস�েহ আেবদনককারী ৩৩০ জন �াথ�র িলিখত পরী�া আগামী ১৪ �ম, ২০২২ তািরখ শিনবার ��র ২:০০ ঘ�কা হেত িবকাল ৪:০০ 
ঘ�কা পয �� ‘িসে��রী বালক উ� মা�িমক িব�ালয়, ৭৭, িসে��রী সড়ক, ঢাকা-১২১৭’ �কে� অথির�র ত�াবধােন অ�ি�ত হেব। 
উি�িখত িলিখত পরী�ায় অংশ�হণেযা� �াথ�গেণর �রালন�র িভি�ক আসনিব�াস িন�বিণ �ত ছেক �দওয়া হেলা : 

 Sl Post Name Building Room Start Roll End Roll Total 

1 Programmer South First 202 1100001 1100009 9 

2 Computer Operation Supervisor South First 202 1200001 1200001 1 

3 Maintenance Engineer South First 202 1300001 1300008 8 

4 Assistant Maintenance Engineer North Ground Hall Room 1400001 1400110 110 

5 Assistant Maintenance Engineer South Ground 101 1400111 1400139 29 

6 Office Assistant Cum Data Entry Operator South First 202 1500001 1500024 24 

7 Data Entry Operator South First 203 1600001 1600050 50 

8 Data Entry Operator South First 204 1600051 1600100 50 

9 Data Entry Operator South First 205 1600101 1400149 49 

Total = 330 
  

�াথ�গণ উ� িলিখত পরী�ার �েবশপ�  http://mra.teletalk.com.bd ওেয়বসাইট �থেক ডাউনেলাড করেত পারেবন। 
 

িলিখত পরী�ায় অংশ�হেণ অ�সরণীয় িনেদ �শনা 
 

1) �াথ�েক অব�ই ‘�েবশপ�’ ও ‘জাতীয় পিরচয়প�’ এর রিঙন ি�� কিপ পরী�া �কে� সে� আনেত হেব এবং ইনিভিজেলটর 
ক��ক চািহবামা� তা �দশ �ন করেত হেব। 
 

2) িলিখত পরী�ার �েবশপে� �াথ�র ছিবর সােথ �ল আেবদেন সরবরাহ�ত ছিবর িমল থাকেত হেব। 
 

3) �াথ�েদর �ই� কােলা বলপেয়� কলম সে� আনেত হেব। �পি�েলর �বহার িনিষ�। 
 

4) �াথ�গণ বই, �মাবাইল �ফান, ক�াল�েলটর, ঘিড় ও অ� �কােনা ইেলক�িনক িডভাইস িনেয় পরী�ার হেল �েবশ করেত পারেবন না। 
 

5) �াথ�গণেক পরী�া �কে� অব�ই মা� পিরধান করেত হেব এবং �কািভড-১৯ জিনত �া��িবিধ অ�সরণ ও িনধ �ািরত সমেয়র 
৩০ িমিনট আেগ পরী�া �কে� �েবশ করেত হেব। 
 

6) ইনিভিজেলটর ক��ক পরী�ার উ�রপে� �া�রকােল �াথ�েক অব�ই পিরিহত মা�� �খ �থেক সরােত হেব।  
 

7) জািলয়ািত/নকল/অস�পায় অবল�ন/অেসৗজ��লক আচরেণর জ� পরী�াথ�র পরী�া তাৎ�িণকভােব বািতলসহ আইনা�গ 
�ব�া �হেণর জ� ক��প� সম� অিধকার সংর�ণ কের। 
 

8) পরী�ায় অংশ�হেণর জ� �াথ�েক �কােনা �কার �এ / িডএ �দান করা হেব না। 
 

 

 
 

 

 

তািরখ : 
1২ �বশাখ ১৪২৯ 
2৫ এি�ল ২০২২ 

(�মাঃ �ের আলম �মেহদী) 
পিরচালক  

�ফান-8333389 
ই-�মইল- director.hr-admin@mra.gov.bd 


