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ক।   রররখত যীক্ষায় উত্তীণ য প্রাথীমদয মভৌরখক যীক্ষা রনে ফরণ যত তারযখ ও ভয় নুমায়ী ক্ষুদ্র্ কৃলক 

উন্নয়ন পাউমেন, প্রধান কাম যারয়, ঢাকায় নুরিত মফ।  
 

তারযখ ও ফায ভয় উত্তীণ য প্রাথীমদয মযার নম্বয 

১৯/০৮/২০১৬ মযাজ শুক্রফায 

কার ০৯ টা মথমক ১১.৩০ টা ০১ মত ২২৫ ম যন্ত 

মফরা ১১.৪০ মথমক দুপুয ০১ টা ২২৬ মত ৫১৪ ম যন্ত 

মফরা ২.৩০ মথমক ০৪ টা ৫৩৬ মত ৯২৪ ম যন্ত 

 

খ। রররখত যীক্ষায় উত্তীণ য প্রাথীমদয নামভ ফতযভান ঠিকানা ফযাফময মভৌরখক যীক্ষায কাড য মপ্রযণ কযা 

মফ। মম কর প্রাথী মভৌরখক যীক্ষায রনধ যারযত তারযমখয ২ রদন পূমফ য যীক্ষায কাড য ামফন না তাযা 

অগাভী ১৮ অগস্ট, ২০১৬ তারযখ প্রকমল্পয প্রধান কাম যারয় মত কাড য ংগ্র কযমত াযমফন। এ 

ংক্রান্ত মম মকান তমেয জন্য মটররমপান নম্বয-০২-৮১৮৯২৬০-এ মমাগামমাগ কযায জন্য নুমযাধ 

কযা মরা।  
 

গ। মভৌরখক যীক্ষায মফামড য প্রাথীমদযমক কর রক্ষাগত মমাগ্যতায মূর/াভারয়ক নদমেয তযারয়ত 

কর মূরকর; জাতীয় রযচয়মেয তযারয়ত কর মূর কর/নাগরযকত্ব নদে; রবজ্ঞতা 

নমদয তযারয়ত কর মূর কর (প্রমমাজয মক্ষমে); একজন প্রথভ মেণীয কভ যকতযা প্রদত্ত চারযরেক 

নদমেয  মূর কর উস্থান কযমত মফ; মুরিমমাদ্ধায ন্তান/মাষ্যমদয মক্ষমে মুরিমমাদ্ধায মূর 

নদমেয তযারয়ত কর মূর কর; ক্ষুদ্র্ নৃ-মগািীয মক্ষমে ংরিষ্ট মজরায মজরা 

প্রাক/উমজরা রনফ যাী কভ যকতযা কর্তযক প্ররতস্বাক্ষরযত নদমেয তযারয়ত কর মূর কর 

(প্রমমাজয মক্ষমে); এফং রররখত যীক্ষায প্রমফে ংমগ অনমত মফ।  
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