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Bangladesh Marine Academy, Rangpur 

Nautical Male 06015 = 1 Person   

Engineering Male 01262 = 1 Person   
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সমরিত মমরিন ক্যাডেট ভরতি  পিীক্ষা ২০২২-২৩ এি শূণ্য আসন পূিণ্ সংক্রান্ত রনডদি শনা 
 

ক্যাডেটডদি জনয: 
 

১। সরক্ামর ম মরন এক্াপ্টেম স ূপ্টহ “উত্তীণ্ি অবরশষ্ট প্রার্থীডদি তারিক্া (Waiting List)” হপ্টত ভমতে র জনয মনবোমিত প্রার্থীগণ 

আগা ী ০১/১২/২০২২ মি. হপ্টত ০৬/১২/২০২২ মি. তামরপ্টের  প্টযয স্ব স্ব এক্াপ্টেম র মনপ্টদে শনায় ম মেক্যা  মটস্ট স ূহ (CBC, RBS, 

CXR, HbsAg, VDRL, HIV, ECG, URINE For DA Health Screening Profile) সম্পন্ন ক্প্টর 

িূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জনয স্ব স্ব এক্াপ্টেম প্টত গ ন ক্রপ্টব। িূড়ান্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীণে হপ্ট  এক্াপ্টেম প্টত ভমতে র জনয মবপ্টবমিত হপ্টব। িূড়ান্ত 

স্বাস্থ্য পরীক্ষার মি প্রার্থীপ্টদর বহন ক্রপ্টত হপ্টব।  
 

২। সরক্ামর ম মরন এক্াপ্টেম স ূপ্টহ “উত্তীণ্ি অবরশষ্ট প্রার্থীডদি তারিক্া (Waiting List)” হপ্টত ভমতে র জনয মনবোমিত প্রার্থীগণ 

বাাং াপ্টদশ ম মরন এক্াপ্টেম , রাংপুর এর জনয  প্টনানীত হপ্টয়প্টে তারা স্ব স্ব প্রমতষ্ঠান প্রযান মে ন- (ক্ ান্ডযান্ট, বাাং াপ্টদশ ম মরন এক্াপ্টেম , 

রাংপুর) এর অনুকূপ্ট  ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাক্ার মপ-অেে ার জ া মদপ্টয় আগা ী ০১/১২/২০২২ মি. হপ্টত ০৭/১২/২০২২ মি. তামরপ্টের 

 প্টযয সাংমিষ্ট এক্াপ্টেম র ভমতে  সাংক্রান্ত আনুষ্ঠামনক্তা সম্পপ্টন্নর  াযযপ্ট  ভমতে  হপ্টত পারপ্টবন।  
 

৩। সরক্ামর ম মরন এক্াপ্টেম স ূপ্টহ ভমতে  প্রমক্রয়া স াপ্টের পর মবসরক্ামর ম মরন এক্াপ্টেম স ূপ্টহ ভমতে র জনয প্রার্থীপ্টদর তাম ক্া “উত্তীণ্ি 

অবরশষ্ট প্রার্থীডদি তারিক্া (Waiting List)” হপ্টত প্রক্াশ ক্রা হপ্টব এবাং প্রপ্টয়াজনীয় মনপ্টদে শনা প্রদান ক্রা হপ্টব।  
 

 

এক্াডেরম সমূডেি জনয: 

১। সরক্ামর ম মরন এক্াপ্টেম স ূপ্টহ ভমতে র  জনয প্রপ্টয়াজনীয় ক্াগজপপ্টের তাম ক্া, পযার্থ মজক্যা  মটস্ট এর অনুপ্ট ামদত  যাবপ্টরটরীর তাম ক্া 

এবাং ভমতে  সাংক্রান্ত অনযানয মনপ্টদে শনা এক্াপ্টেম স ূহ তাপ্টদর স্ব  স্ব ওপ্টয়বসাইপ্টট (macademyrangpur.portal.gov.bd) প্রক্াশ ক্রপ্টব।  
 

২। ক্যাপ্টেট ভমতে র পূপ্টবে সাংমিষ্ট এক্াপ্টেম  International Maritime Organization (IMO) এর protocol অনুোয়ী প্রার্থীর সুস্থ্তা 

সম্পপ্টক্ে  মনমিত হপ্টব এবাং ভমতে র স য় প্রার্থীর মনক্ট মর্থপ্টক্ হাাঁ পানী,  ৃগীসহ ক্রমনক্ মরাপ্টগ আক্রান্ত নয়  প্ট ে ম াষণাপে গ্রহণ ক্রপ্টব। 
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