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বহািরক পরী ায় উ ীণ াথ েদর মৗিখক পরী ার িব ি   
 

জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড (এনিস িব) এর ারক ন র-37.06.0000.101.11.001.19/259 তািরখ: ২৪/১১/২০১৯ এর 
িনেয়াগ িব ি র িবপরীেত অিফস সহকাির কাম কি উটার অপােরটর পেদ আেবদন ত াথ গণেক অবগত করা যাে  য, 
১০/০৯/২০২১ তািরখ অ ি ত অিফস সহকাির কাম কি উটার অপােরটর পেদর বহািরক পরী ায় উ ীণ াথ র ফলাফল কাশ 
করা হেলা। উ ীণ াথ র মৗিখক পরী া িনেচ বিণত তািরখ ও সমেয় এনিস িব’র ি তীয় তলায় অ ি ত হেব।  
 

অিফস সহকাির কাম কি উটার অপােরটর পেদ বহািরক পরী ায় উ ীণ াথ গেণর তািলকা: 

. পরী াথ র রাল পরী ার তািরখ ও সময় 

১ 

16000221, 16000228, 16000446, 16000506, 16000857, 16000931, 
16000943, 16001344, 16001669, 16002041, 16002170, 16002888, 
16003035, 16003296, 16003502, 16004802, 16006078, 16006170, 
16007353, 16007785 = ২০ জন 

১১/০৯/২১ তািরখ 
শিনবার, সকাল ০৯:০০ 

16007844, 16008764, 16008944, 16008997, 16009004, 16010216, 
16010270, 16010295, 16010588, 16010646, 16011522, 16011669, 
16011922, 16012294, 16012419, 16012690, 16013184, 16013233, 
16014115, 16014743 = ২০ জন 

১১/০৯/২১ তািরখ 
শিনবার, সকাল ১১:৩০ 

২ 
16014745, 16015000, 16015509, 16016662, 16017036, 16017688, 
16018304 = ০৭ জন 

১২/০৯/২১ তািরখ 
রিববার, সকাল ০৯:০০ 

মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  িনবািচত াথ েক িলিখত পরী ার েবশ প , এি েক স কিপ, সকল িশ াগত সনদ, েযাজ  
ে  অ া  সনদ ও এনআইিড কােডর ল কিপসহ একেসট ফেটাকিপ সে  আনেত হেব। মা  পিরধানসহ েয়াজনীয় া িবিধ 

অ সরণ বক মৗিখক পরী ায় অংশ হণ করেত হেব। মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  অংশ হণকারীেক কান এ/িডএ দান 
করা হেব না। এ িব ি েত পরবত েত কান প ল  পিরলি ত হেল ক প  তা সংেশাধেনর মতা সংর ণ কের।  
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